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 هللا الرحمن الرحيم بسم
  لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ا

  سم.
  أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة ،لعالمينا رب هلل الحمد
  :-تعالى هللا رحمه- الترمذي اإلمام قال
 ؟النفساء تمكث كم في جاء ما :باب
 عنن سنه  أبني عنن األعلى عبد بن علي عن بدر أبو الوليد بن شجاع حدثنا قال: الجهضمي علي بن نصر حدثنا

 يومنا   أربعنين -وسنلم عليه هللا صلى- هللا رسول عهد على تجلس النفساء كانت :قالت سلمة أم عن األزدية مسة

 .الكلف من بالورس وجوهنا نطلي فكنا
 أبني واسنم سنلمة أم عنن األزدينة سنةم   عنن سنه  أبني حنديث منن إال نعرفنه ال غرينب حنديث هنذا :عيسنى أبنو قال

 .زياد بن كثير :سه 
 أبني حنديث من إال الحديث هذا محمد يعرف ولم ،ثقة سه  وأبو ثقة األعلى عبد بن علي :عي اإسم بن محمد قال

 النفسناء أن علنى بعندهم ومنن والتنابعين -وسنلم علينه هللا صنلى- النبني أصنحاب منن العلنم أه  أجمع وقد ،سه 

 أه  ثرأك فإن األربعين بعد الدم رأت فإذا ،وتصلي تغتس  فإنها ذلك قب  الطهر ترى  أن إال يوما   أربعين الصالة تدع

 والشنافعي المبنارك وابنن الثوري  سفيان يقول وبه ،الفقهاء أكثر قول وهو ،األربعين بعد الصالة تدع ال :قالوا العلم

سح وأحمد  .طهرت لم إذا يوما   خمسين الصالة تدع إنها :قال أنه البصري  الحسن عن روى وي   ،قاوا 
  الطهر. تر   لم إذا
 عنك. هللا عفا

 .الطهر تر   لم إذا يوما   خمسين الصالة تدع إنها :قال أنه البصري  الحسن عن ويروى 
  .يوما   ستين والشعبي رباح أبي بن عطاء عن ويروى 
 :بعد أما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،ورسوله عبده على وبارك وسلم هللا وصلى ،العالمين رب هلل الحمد
 والنففا  الفودد ، بعفد النففا  مفد  يعنف  "؟النفسناء تمكنث كنم فني جناء منا :بناب" :-تعفالى هللا رحمفه- المؤلف  فيقول

 يقففول كمففا الففدم، بففالنف  ديففرا أو الولففد، هففو الففذ  الففنف  هففذه لخففرو  إمففا نفففو ، وجمعهففا الففنف ، مففن أصففله والنفسففا 

  الشاعر:
 نفوسفففففففنا الضفففففففبا  حفففففففد علفففففففى تسفففففففي 

 
  

 ................................... 
 

 وبعفد الفودد ، مف  النفسا  أن والغالب له، دم د ما يعن  طاهر، فهو سائلة له نف  د ما ا :الفقه ويقول ،ناؤ دما يعن 

ذا الحفائ،، يلفزم مفا لزمهفا الفودد  بعد الدم منها خر  إذا ،النف  هو الذ  الدم منها يخر  الودد   د دم بفدون  ولفد  وا 
 قطف  مفن ووجفد دم، بغيفر ولفد  مفن وجفد ألنفه  ؛النفا ألق  حد ود وتصوم، تصل  أن عليها يجب ب  المكث يلزمها

 حففديث فيففه الففذ  الخففال  محفف  فهففو أكثففره وأمففا ألقلففه، حففد د أنففه المقصففود ،كثيففر ذلففك وبعففد األول، اليففوم ففف  دمهففا

 ومفنهم خمسفون، :يقفول مفن ومفنهم الحفديث، يفدل وعليفه يوما   أربعون  النفا  أكثر أن على العلم أه  فجماهير الباب،

 د هففذا ومثفف  سففبعين، مففن أكثففر وجففد مففا الوجففود إلففى بففالن ر يقففول: مففن ومففنهم جففا ، مففا فيففه وجففا  ون،سففت :يقففول مففن



نما الباب، ف  ورد ما جمي  يصحح  أكثفر فهفذا ،يومفا   سفبعون  الفودد  بعفد الفدم وجفد مفا أكثفر فقفال: الواقف ، إلفى ن ر وا 

 كفالحي،، النففا  أن زعفم حيفث حفزم ابفن ربوأغف لالحتجفا ، صفالح البفاب وحفديث ،دليف  عليه يدل د لكنه ،النفا 

 .األثر ود الن ر من له حظ د غريب قول أنه شك د وهذا الحي،، مث  أيام سبعة النفا  أكثر ،أيام سبعة أكثره
 علني عنن" صفدو   كوف   "بدر أبو الوليد بن شجاع حدثنا قال: الجهضمي علي بن نصر حدثنا" :-هللا رحمه- قال

 "األزدينة سنةم   عنن" ثقفة وهفو البرسفان ، زياد بن كثير "سه  أبي عن" أيضا   صدو   الكوف  لب التغ "األعلى عبد بن
 فف  ذكرنفا مثلمفا والمقبفول مقبولفة العلفم، أهف  قفال مفا علفى مقبولفة وهف  ،الغرائب من وكنيتها اسمها يعن  ةس  ب   أم ةس  م  

 مفن حديثفه يتفرك ما حقه ف  يثب  ولم القلي ، إد ديثالح من له لي  نهإ :حجر ابن قال كما تفيد القاعد  ،أم  ناللي   

د فمقبول توب  فإن أجله  كمفا نفةلي    تبقفى أو  مقبفود   حفديثها ليكفون  الحفديث هفذا علفى األزديفة سةم   توبع  فه  ن،فلي    وا 

ذا مقبولة، بأنها وصف  ولذلك ،متابعة ه  تتاب ، لم إذا ما حالة ف  لو  بذاتفه للتحسين ب قا وجدناه السند إلى ن رنا وا 

 -وسنلم علينه هللا صنلى- هللا رسنول عهد على" الودد  بعد يعن  تجل  "تجلس النفساء كانت قالت: سلمة أم عن"
 عليفه- النبف  عهفد إلفى أضفافه إذا سفيما د المرففوع حكفم حكمه مرفوع، فهو نفع  كنا :الصحاب  قال إذا "يوما   أربعين

 -والسفالم الصفال  عليفه- النبف  عهفد إلفى يضففه لفم ولفو نفعف  كنفا ال:قف إذا :يقفول مفن مفنهم أن مف  -والسالم الصال 
 فف  وهفذا "يوما   أربعين" تردد بال مرفوع فهو -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عهد على :تقول اآلن لكن مرفوع، فهو

 ،-وعفال جف - الفرب أقفره ولمفا ،-والسفالم الصال  عليه- النب  أقره لما شرعا   عليه يقر د شيئا   كان ولو التنزي ، وق 
 هفذا فمثف  القفرآن، هعنف لنهفى عنفه ينهفى ئا  شفي كفان ولفو "ينفزل والقفرآن نعفزل كنفا" جفابر: يقفول ولفذا ،أنفزل مفا فيه لوأنز 

 لون  له ،فرأص نب  "بالورس وجوهنا" نلطخ يعن  "نطلي فكنا قالت:" -والسالم الصال  عليه- النب  عهد على يفع 

 فف  تخفر  وبثفور حبفوب وكأنفه الوجفه، فف  فيكفون  والحمر  السواد بين لون  الكل  "فل  الك   من" ليمنبا ينب  ،رائحة وله

  .والحمر  السواد بين لونها يكون  الوجه
 تففرده ويقبف  ،ثقفة وهفو ،البرسفان  زيفاد بن كثير "سه  أبي حديث من إال نعرفه ال غريب حديث هذا :عيسى أبو قال"

 مفن شفاهد لفهو  والحفاكم، والفدارقطن  ماجفه وابفن والترمفذ  داود وأبفو أحمفد وأخرجفه "سنلمة أم عنن األزدية مسة عن"

 للحجية. صالح حسن حديثفال ،ماجه ابن عند أن  حديث
 عبنند بننن علنني :عي اإسننم بننن محمنند قننال" ثقففة وهففو ،ذكرنففا مففا علففى "زينناد بننن كثيننر سننه  أبنني واسننم" الترمففذ : قففال

 حيفز فف  حفديثهما لكفن ،الثقفة درجفة عفن ينفزدن الفذين همفا ة،ومس شجاع إد عندنا ما إذا   "ثقة سه  وأبو ثقة األعلى

 حفديث مفن إد ففهر نع د يفبغر  :قفال ولفذا "سنه  أبني حنديث منن إال الحنديث هذا محمد يعرف ولم" حسن فهو القبول

 وغيفره -هللا رحمفه- البخفار   يقولفه ،ثقفة سفه  أبفو ون:يقولف ..؟العلفم أهف  عنفد ثقفة وهفو هفذا سفه  هف  لكفن ،سه  أب 

 هفو مفن يخالففه د ،عليفه خفال ي   د بحفديث جفا  إذا تففرده يحتم  نعم ؟يحتم  د أو تفرده يحتم  ممن هذا ه  يوثقه،
  مقبول. فتفرده منه أوثق
 يقفول: ثقفة، ألنفه بفه سفه  أبف  تففرد الحفديث يضفر ود "سنه  أبني حنديث منن إال الحديث هذا محمد يعرف ولم" قفال:

 تنندع النفسنناء أن علننى بعنندهم ومننن والتنابعين -وسننلم عليننه هللا صننلى- النبنني أصنحاب مننن لننمالع أهنن  أجمننع وقند"

 بعفد أسفبوع، بعد الطهر رأ  إذا يعن  ،إجماعا   "وتصلي تغتس  فإنها ذلك قب  الطهر ترى  أن إال يوما   أربعين الصالة

 يعنفف  معتففاد  غيففر أو معتففاد  هففذه نإ :يقففال ود الطهففر، رأ  متففى وتصففل ، تغتسفف  أن يلزمهففا شففهر بعففد ،أسففبوعين



 الولد ف  الشهر عن زاد  ذلك بعد ثم لشهر، تطهر كلهم أو ،يوما   أربعين الوق  يستوعبون  كلهم أودد بخمسة جا  

 زحي  ففف فففف  دامففف  مفففا تطهفففر حتفففى نففففا  هفففو ،د الحفففي، حكفففم حكمفففه العفففاد  عفففن زاد مفففا :نقفففول السفففاب ، أو السفففاد 
 وقف  صفاد  إذا العفاد ، وقف  صفاد  إذا إد تجفز د فسفاد دم البقيفة صفار تطهفر ولفم عفون األرب تمف  ففإذا األربعين،

  عاد . هذه نإ :فنقول عادتها لون  أو عادتها
 فنإن األربعنين بعند الندم رأت فنإذا ،وتصنلى تغتسن  فإنها لكذ قب  الطهر ى تر  أن إال يوما   أربعين الصالة عتد" :يقفول

 أجمف  العلفم، أهف  أجمف  قفول:ي اآلن "الفقهناء أكثنر قنول وهنو ،األربعنين عندب الصالة تدع ال :ن لوو قي العلم أه  أكثر

 يكفون  ثم إجماع يكون  كي  الفقها  أكثر قول وهو ،األربعين بعد الصال  تدع د :قالوا العلم أه  أكثر فإن :يقول وهنا

 أن يفر   -لىاتعف هللا حمفهر - الترمفذ  إن نقفول: أن أو اإلجمفاع نقف  فف  تسفاه  هفذا نإ :نقفول هف  ؟الفقها  أكثر قول
 قففول الطبففر   عنففد اإلجمففاع ،-هللا رحمففه- الطبففر   مففذهب مففن ذلففك عففر  كمففا الجميفف ؟ قففول د األكثففر قففول اإلجمففاع

 مفن كثيفر فف  تفسفيره فف  ولفذلكم ،عنفده إجمفاع هفذا األكثر به قال إذا المجتهدين، جمي  عليه يتفق أن يلزم د األكثر،

 وقففد يقففول: ، مخففال ويففذكر اإلجمففاع يففذكر كلهففا وغيرهففا العربيففة التوجيهففا  ففف  ماألحكففا ففف  ا القففرا  ففف  اآليففا ،

 ذلفك فف  عنفدنا والصفوب بكفذا، ففالن وقفرأ كفذا، علفى وفالن وفالن فالن قرأو  أو ..،واألكثر كذا قرا   ف  القرأ  اختل 

 ينحفو ذ الترمف ولعف  ،األكثفر لقفو  اإلجمفاع أن يفر   فهفو ذلفك، علفى القفرأ  إلجمفاع كذا على قرا ه من أو األول القول

 .ىالمنح هذا
 طالب:.......

 .أربعين الصال  تدع أنها أجم  قد :يقول هنا ،األربعين بعد أ  نعم
 طالب:.......

 لزيفد أن عرفنفا لفو نعفم ؟يعفد د أو ا  إجماعف يعفد باألقف  األخفذ هف  وهف : ،ثانيفة مسألة ،أيضا   ثانية مسألة هذه يعن  إيه

حنا دين، مالال من مبلغ وعمر  على  ألففين، الثالفث: قفال ومائفة، ألف  الثفان : قفال ريال، أل  الدين :أنا قل  ،عشر  وا 

 مثف  زاد فيمفا والخفال  األلف ، علفى يتفقفون  كلهفم األلف ، علفى اتففق كلفه اإلجماع كذا، قال أد ، الثةث الثالث: قال

 يعففد د أنففه علففى األكثففر المخففال ؟ وجففود مفف  يعففد د أو باألقفف  األخففذ عإجمففا يعففد هفف  خالفيففة، مسففألة وهففذه مسففألتنا،

 كتففب ففف  تمففر مسففألة ألنهففا ؛بهففا العنايففة ينبغفف  أيضففا   مسففألة وهففذا ،إجماعففا   يعففد د الحيثيففة هففذه مففن حتففى ،إجماعففا  

  .كثير  فروع ولها األهمية، غاية ف  وه  العلم طالب بال لها يلق  ما األصول
سننح وأحمنند والشننافعي المبننارك وابننن وري الثنن سننفيان يقننول وبننه ،الفقهنناء أكثننر قننول وهننو"  الحنفيففة قففول وهففو "قاوا 

 الصففالحية حففد إلففى بالغففة متعاضففد ، يومففا   أربعففون  النفففا  أكثففر أن علففى الدالففة واألدلففة الشففوكان : قففال ،يومففا   أربعففون 

 تنر لنم إذا يومنا   خمسنين الصنالة تندع إنهنا :قنال أننه البصنري  الحسنن عنن وى وينر " متعفين إليها فالمصير وادعتبار

 النسفا  مفن ورأ  عنفده، يثبف  لفم أو الحفديث هفذا علفى يطلف  لفم الحسفن وكفأن ،يومفا   خمسفين الطهفر تر لم إذا "الطهر

 إلفى لفكذ فف  ففالمرج  التحديفد علفى يفدل يف دل يوجفد لفم إذا نف  يوجفد لفم أذا ألنه األربعين؛ إلى الدم معها يستمر من

 سفتين :قفال مفن مفنهم ،يومفا   خمسفين تمكفث الحسفن قفال مفا مثف  يومفا   خمسفين تمكفث مفن وجفد  ففإذا والعاد ، العر 

 ألحففد عففذر ود إليفه، المصففير يتعفين الخبففر هفذا ثبففو  بعفد حففال كفف  فعلفى وجففد، مفا أكثففر وهفذا سففبعين، قيف  مففا وأكثفر

 ،متفاوتفة د والعفا العفاد ، إلفى فيفه يرج  :قلنا الخبر هذا يثب  لم لو يعن  عنده، يثب  د أنه رأ  من إد به القول على



 أكثففر، شففهر أسففبوع، ذلففك مففن أكثففر  تجلفف مففن ومففنهن اليففوم، تكمفف  د أو واحففد يففوم القليفف  أقفف  تجلفف  مففن النسففا  مففن

  بعضهم. عند األكثر وهذا ،يوما   سبعون  :قالوا وجد ما أكثرو 
 النسفا ، عفاد  لفىإ ن فرا   هفذا وكف  الشفافع ، اإلمام قول وهو "يوما   ستين" والشعبي: رباح أبي بن عطاء عن وى وير "

 وجفد مفا أكثفر وهفو ،يوما   سبعون  :وقي  ،يوما   ستون  أكثره :قالوا يوما   ستون  الدم معها ينزل يوما   ستين جل ت من وجد

 ذكرنا. ما لىع
 سم.
  .عنك هللا عفا
 :-تعالى هللا رحمه- قال
 واحد بغس  نسائه على يطوف الرج  في جاء ما :باب
 هللا صنلى- النبني أن أننس عنن قتنادة عن معمر عن سفيان حدثنا أحمد أبو ثناحد -بشار بن محمد- بندار حدثنا
 .واحد غس  في نسائه على يطوف كان -وسلم عليه
 .رافع أبي عن الباب وفي :قال
 بغسن  نسائه على يطوف كان -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن صحيح حسن حديث أنس حديث :عيسى أبو قال

 محمند روى  وقد ،يتوضأ أن قب  يعود أن بأس ال أن البصري  الحسن منهم العلم أه  من واحد غير قول وهو ،واحد

 وأبنو راشند بنن معمنر هنو عنروة وأبنو أننس عنن الخطاب أبي عن عروة أبي عن :فقال ،سفيان عن هذا يوسف بن

 .عامةد   بن قتادة الخطاب
 خطنأ وهنو الخطناب أبني عنن عنروة أبني ابنن عنن سنفيان عن يوسف بن محمد عن بعضهم ورواه :عيسى أبو قال

 .عروة أبي عن والصحيح
 غيفر مفن يعنف  "واحند بغسن  نسنائه علنى يطنوف الرجن  في جاء ما :باب" :-تعالى هللا رحمه- الترمذ  اإلمام يقول

 يتوضففأ كففان وهفف  ؟يتوضففأ د أو يتوضففأ كففان هفف  للوضففو ، ذكففر فيففه ولففي  بغسفف ، الجمففاعين بففين يفصفف  د فاصفف ،

 ؟سيأت  ما على لغويا   أو شرعيا   وضو 
 "واحد بغس  نسائه على يطوف الرج  في جاء ما :باب"

 حنندثنا" الثقففا  مففن الزبيففر ، هللا عبففد بففن مففدمح بففن الزبيففر "أحمنند أبننو حنندثنا -بشننار بننن محمنند- بننندار حنندثنا" قففال:

 النبني نأ أننس عنن" السدوسف  دعامفة بن "قتادة عن" المعرو  الصنعان  راشد بن "معمر عن" الثور   وهو "سفيان

 "كنان والتضفمين بالعربيفة تتعلفق فائفد  هنفا "نسنائه علنى يطنوف" جفام ي   يعنف  "يطنوف كنان -وسلم عليه هللا صلى-

 د الفعفف  أن يففر   اللغففة أهفف  مففن كثيففر لكففن يجففام ، أو يقفف  :نقففول أن إمففا ؟يطففو  معنففى يفف إ "نسننائه علننى يطننوف
 متعفد  فعف  يضفمن متعفديا   كفان إذا دزم، فعف  نيضفم   ا  زمفد كان فإن مثله، الفع  هذا كان إذا إد فع  معنى نيضم  

 إلففى نحتففا  وأحيانففا   الفعفف ، تضففمين إلففى أحيانففا   فنحتففا  أفعففال، وتضففمين حففرو  تضففمين عنففدنا ألن ؛الحففر  نف بفف

 عقديفة مسفألة منهفا يعفان  لمسفألة الحفرو ، تضفمين من أولى الفع  تضمين أن ير   اإلسالم وشيخ الحر ، تضمين

 ،يجفام  معناهفا ؟معناهفا ويف  يطفو  :قلنفا لفو حال ك  على التفسير، مقدمة ف  ذلك بي ن -هللا رحمه- سالماإل شيخ
ذا بنفسفه، متعفد  حفر  إلفى يحتفا  ما هنسا  يجام   نم   نضف أن بفد ففال ،حلتصف مفا ،د هنسفا  يطفو  يطفو ، :قلنفا وا 



 متعففد  بفعفف  عففد ي   بنفسففه المتعففد  ،زماللففا فعفف بال الففالزم والفعفف  المتعففد ، بالفعفف  المتعففد  الفعفف  القففول هففذا علففى

 العلفم أهف  نفر   مفا نلكف وجفه، كف  مفن معنفاه فف  ليكفون  بفالحر  متعفد  بفعف  يعفد  بفالحر  المتعد  والفع  بنفسه،

م   يعنف  أبفدا   األمفر هفذا يلتزمون  نون يضم    حينما نلِّ ب نكك  نذ وع   ف ني }و أل  ص  ن    ج   هنفا لمضفمنا مفا يعنف  [طففه سفور  (71)] النكخ 
د الفع   :يقفول مفن ومفنهم النخف ، جفذوع علفى أصفلبنكم )علفى( بمعنفى الحفر  يضفمنون  أنهم على األكثر ؟الحر  وا 
 كأنفه ،افيهف فدخلوا الجذوع هذه  ر فانح الصلب شد  من قال فكأنه (ف ف)ب يتعد  ألن يصلح فع  نضمنه صلبنكمأ ،د

 .النخ  جذوع على صلبال ف  مبالغة هذه النخ ، جذوع ف  ألدخلنكم قال:
ذا ذهنفه فف  المسفائ  هذه يجع  العلم طالب حال ك  على  شفا  إن- ويسفتفيد ائرهفان  إلفى الن فائر يجمف  عليفه مفر وا 

 .-تعالى هللا
 لكففن ،متفاوتففة أعففدادهن هنسففاؤ  وكفان فففر  إذا ا ،واحففد غسففال   فيغتسف  يعنفف  "واحنند غسنن  فنني نسننائه علننى يطننوف كننان"

 إحففد  عنففده اجتمفف  ،تسفف  -وسففلم عليففه هللا صففلى- هللا رسففول عففنهن تففوف  التفف  األمففر أخففر ففف  تسفف  التسفف ، أقلهففن

 أنفه نحفدث كنفا" قفال: ذلفك؟  يطيفق أو :ألنف  فقيف  واحد، بغس  النسو  هؤد  جمي  على يطو  أنه المقصود عشر ،

 أنفه علفى العلمفا  جمف أ اإلجمفاع، وعليفه بواجب لي  الجماعين بين الغس  أن على دلي  فالحديث ثالثين" قو  أعط 

 الجماعين. بين يغتس  أن يجب د
 الوقفائ  هفذه يجمف  واحفد غسف  ،-والسفالم الصفال  عليفه- عليفه بواجفب لفي  القسفم أن علفى يدل ما الحديث هذا ف و 

د يومهففا ففف   حففداو  وكفف  ،واحففد بغسفف   نهففار أو ليفف  ففف  واحففد  سففاعة ففف  هفف  ؟واحففد  سففاعة ففف  بفف  واحففد يففوم ففف  وا 

 عليفه- عنفه المعفرو  هفذا المغفرب، صفال  فبعفد العصفر له يتيسر لم فإذا العصر أنها والغالب العصر، هاأن والغالب

 أن يستطي  د والذ  العدل، من بد فال ،محرم والمي  ،واجب للمعدد بالنسبة معلوم هو كما والقسم ،-والسالم الصال 
ل نننن  أحفففد أل  بالمقفففدور لفففي  بففف  أحفففد، كففف ل بالمقفففدور لفففي  وجفففه كففف  مفففن العفففدل أن علفففى بالواحفففد ، عليفففه يعفففدل  }و 

يع وا   ت ط  ل وا   أ ن ت س  اء ب ي ن   ت ع د  ل و   النِّ س  ت م   و  ص  ر  يل وا   ف ال   ح   زوجاتفه إحد  إلى يمي  والذ  [النسا  سور  (129)]  ال م ي     ك  ك  ت م 

- منفه يحصف  الفذ  هفذا ومثف  واجفب، مالقس د،داو   أب سنن ف  كما مائ  وشقه القيامة يوم يأت  هذا األخريا  دون 
 وعلفى إشفكال، هفيف مفا  فاهر وهفذا ،بواجفب عليفه لفي  القسفم :يقفول مفن قفول علفى أنفه شفك د -والسالم الصال  عليه

  شفخ لفو حتفى يعفدوهن، د األمفر الزوجفا  جميف  مف  اتففق إذا ،بادتففا  هفذا نإ :يقفول واجفب القسفم نإ :يقول من
 كلهفم ووافقفوا سفاعة نصف  واحد  ك  عند أجل  الجمي  على مرأ أبا دألح هو ما لعصرا وقال: نسو  أرب  عنده وجد

 علفى يمفر ود نوبتهفا ف  عندها يبقى أن يلزمه أرضى د أنا :وقال  واحد  خالف  لو لكن عدوهن،ي د األمر ذلك على

ن نسففائه، مففن أحففد  د ألمراففف الجميفف  برضففا لجميفف ا اتفففق إن لكففن الرابعففة، ويبقففى يسففير بيففنهن فففاألمر الففثالث اتفففق وا 
 د لكففن نسففائه، بففين يقسففم أن يلزمفه د فالنهففار هففذا وعلففى الليف ، القسففم عمففد  :العلففم أهفف  يقفول كمففا يكففون  قففد يعفدوهن،

 مفن ،حقفك مفن لفي  د حقف  من هذا ويقول: ،النهار ف  نوم أو  مج  أو بمرور النسا  بع، يخص  أن له جوزي

 إلفى تذهب أن حقك من لي  لكن شئ ، من تسير أن حقك من نزهة،لل تذهب أن قكح من المسجد، ف  تنام أن حقك

 أروح أنفففا للمفففرأ  حأرو  مفففا أنفففا يقفففول: دبفففاألود يتفففذرع قفففد النفففا  وبعففف، هفففذا، مثففف  يصفففن  قفففد النفففا  بعففف، ألن ضفففر ؛

 القسففم إن :يقففول ذ فالفف يملففك، د فيمففا إد متعففين فيففه والعففدل واجففب فالقسففم ،ذلففك تفعفف  أن لففك يجففوز د ،د ألوددهففا،

 يصففر  شففا  مففا يصففن  يقففول: العلففم أهفف  عنففد معففرو  قففول هففوو  -والسففالم الصففال  عليففه- عليففه بواجففب عليففه لففي 



 -والسففالم الصففال  عليففه- لففه يصففو  وهففذا الجميفف ، برضففا لكنففه واجففب عليففه القسففم إن يقففول: والففذ  شففا ، لمففن الوقفف 
 حددتت أن قب  يعن  ،سفر من قدومه عند -والسالم الصال  يهعل- منه يحص  هذا إن يقول: بعضهم ،بالرضا ولغيره

 مف  الحفديث توجيفه لمجفرد وهفذا ،الجميف  علفى فيمفر حفدأل هفو مفا السففر مفن بفه جفا  الفذ  الوق  هذا النوبة، صاحبة
ن إشفكال، فففال برضفا كانفف  إذا يعنف   ففاهر  والمسفألة ،-هللا رحمفه- البففر عبفد ابففن قالفه وهففذا القسفم، وجفوب  د كففان وا 
  قي . كما -والسالم الصال  عليه- هخصائص من أيضا   فهذا القسم عليه يجب
 .ماجه وابن دداو  أب  عند "رافع أبي عن هوفي" :-هللا رحمه- قال
 داود وأبف  ومسفلم خفار  الب السفبعة، الجماعفة الجماعفة، وأخرجفه "صنحيح حسنن حنديث أننس حندث عيسى: أبو قال"

 واحفد، بغسف  نسفائه علفى يطو  كان -وسلم عليه هللا صلى- النب  أن صحيح د،أحم ماجه، ابن النسائ ، الترمذ ،

 كف  لتفأت  يطفو  إنفه :قفالو  امفرأ ، وتسعين تس  على طا  أ ،امر  وتسعين تس  على طا  -السالم عليه- وسليمان

؛ فلم هللا سبي  ف  ديجاه بولد -ذلك على وأقسم- منهن واحد    بشف  مفنهن واحفد  تأ    فلم هللا شا  إن قال: ما يستثن 
 إنفه ويقفول: بعملفه أو بعلمفه اإلنسفان يفدل ود ،-وعفال جف - بفاهلل معلقفة كلهفا ففاألمور ولفد نصف  ولد، بشق واحد  إد

  المستعان. وهللا لحقه، ا  هاضم لنفسه ا  متهم دائما   يكون  أن عليه ،د هللا على يقسم أنه لحد وص 
 ذكفر فيفه لفي  والحفديث "يتوضنأ أن قبن  يعنود أن بأس أال البصري  نالحس منهم العلم أه  من واحد غير قول وهو"

 روى  وقنند" للغسفف ، نففف  فيففه و للوضفف نففف  فيففه لففي  والحففديث بالوضففو ، األمففر وسففيأت  للغسفف  نففف  فيففه بفف  للوضففو ،

 أبف  عفن سففيان عفن "أننس عنن الخطناب أبني عن عروة أبي عن :فقال سفيان عن هذا" الفريفاب  "يوسف بن محمد

 فأبو" خفال  هذا ف  لي  بينهما، اختال  د أن  عن قتاد  عن معمر عن سفيان عن وهنا ،الخطاب أب  نع عرو 

 عفر  معمفر لكفن "دعامنة بنن قتنادة هنو الخطناب وأبنو" األولفى وايفةالر  فف  به رحص   الذ  "راشد بن معمر هو عروة

 إذا سفيما د ا  تدليسف يفعلهفا وبعضفهم ،غفراباإل باب من بادسم عر  لمن بالنسبة والتكنية سمه،اب عر  وقتاد  باسمه
 وكفذلك الخطفاب، أبفو قتفاد  ةكنيف أن يعفر  مفن ينفدر الخطاب أبو وهنا ،يعر  أد أج  من فيكنيه ا  ضعيف الراو   كان

 بهمفا المشفهور بكنيتفه، يفذكر بكنيتفه المشهور باسمه، ذكري   باسمه فالمشهور ؟عرو  أبو أنه يعر  من راشد بن معمر

 بففه، عفر  بمففا يفذكر لوالخفال   والزيففا  كالسفمان بمهنتففه المعفرو و  واألعفر  كففاألعم  بوصففه المشففهور ،بهمفا ذكريف

  .الشيوخ تدلي  يسمونه هذا به عر ي د بما ذكر افإذ
 ابفن يعنف  "...بعضنهم ورواه :عيسنى أبنو قنال ،"دعامنة ابنن قتادة هو الخطاب وأبو راشد بن معمر هو عروة "وأبو

 فلفم ،واتغيفر  مفا هفم هفم الفروا  بفاختال  مفو هفذا ادخفتال ، هو وج من وجه هأن على هذا سا  ما -هللا رحمه- الترمذ 

  بها. يعرفون  د الت  الكنى هذه ف  أغرب لكنه حدهمأ على تهروا فيه يختل 
 الخطناب" أبني عنن عنروة أبني ابنن عنن سنفيان عن الفريابي يوسف بن محمد عن بعضهم ورواه عيسى: أبو قال"

 راشففد بففن مففرمع   كنيففة وهفف  عففرو ، أبفف  عففن أنففه والصففحيح ،خطففأ الترمففذ : قففال كمففا هففذا أن شففك ود عففرو  أبفف  ابففن

 .نعم ،وغيرهما الصحيح ف  مخر  والحديث
 .عنك هللا عفا
 :-تعالى هللا رحمه- قال
 توضأ يعود أن أراد إذا الجنب في جاء ما :باب



 -عننه هللا رضني- الخندري  سنعيد أبني عن المتوك  يأب عن األحول عاصم عن غياث بن حفص حدثنا هناد حدثنا
 وفني :قنال «وضنوءا   بينهمنا فليتوضأ يعود أن أراد ثم أهله أحدكم أتى إذا» :قال -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن

 .عمر عن الباب
 أهن  منن واحند غينر بنه قنال و ،الخطاب بن عمر قول وهو ،صحيح حسن حديث سعيد أبي حديث :عيسى أبو قال

 وأبنو داود بنن علني :اسمه المتوك  وأبو ،يعود أن قب  فليتوضأ يعود أن أراد ثم امرأته الرج  جامع إذا :قالوا ،مالعل

 .سنان بن مالك بن سعد :اسمه الخدري  سعيد
 ،الفوء  وهفو الجنابفة موجفب إلفى يعفود "يعنود أن أراد إذا الجننب في جاء ما :باب" :-تعفالى هللا رحمه- المؤل  يقول
 د أو الوضفو  يلزمفه فهف  ،باإلجمفاع الغسف  يلزمه د أنه عرفنا يطيق، ما حسب أو ثالثة أو ثانية مر  يعود أن أراد إذا

 ؟أيضا   وضو  يلزمه
 السفر   بفن هنفاد "المتوك  أبي عن األحول عاصم عن غياث بن حفص حدثنا هناد حدثنا" :-تعالى هللا رحمه- ليقو 

  المتوكفف أبفف  عففن ثقففة األحففول سففليمان بففن وعاصففم ،ثقففة كففذلك ضففا  أي غيففاث بففن وحففف  ،األئمففة شففيوخ مففن معففرو 
 ولففه بالنففاج  يعففر  مففن وهنففاك معروفففة، قبيلففة ،ناجيففة بنفف  مففن النففاج  ،أيضففا   ثقففة ؤادد ابففن أو دداو  بففن علففى النففاج 

 إلفى دأحمف ماإلمفا مذهب من انتق  هو إنما ناجية، بن  من لي  ناجية، بن  من ولي  والترهيب، الترغيب على تعليق

 القففديم ففف  زال ومففا الحنابلففة، تشففديدا  مففن يعنفف  القائفف  زعففم حففد علففى نجففا ألنففه ؛النففاج  :لففه فقيفف  الشففافع  مففذهب

 ذلكفم ومفا ،األقطفار بعف، فف  موجفود اآلن حتفى حنبلف ، هفذا :قفالوا ا  متشفدد ا  شخص ارأو  فإذا بالتحنب ، ينبز والحديث

 أنفه مف  التشديد، إلى ينسب إليه ينتسب فمن السنة، أه  إمام المذهب مامإ ،وباطنا   ا   اهر  السنة التزم المذهب ألن إد

 يكفون  قفد مالفك، وافقفهي لكفن أشفد قولفه يكفون  قفد يخفال  وبعضها األربعة، األئمة م  مشترك هو المسائ  من كثير ف 

 قفد لكفن المفذاهب، نمف كغيفره أنفه المقصفود أخفره إلفى ...قولفه يكفون  قفد أخ ، قوله يكون  قد الشافع ، يوافقه أشد قوله
 إنفه :وقي  بالتشدد، المذهب هذا وص  الحيثية هذه من السنة، إتباع ف  وتثب  تحر   شد  هناك أن المالحظ يالحظ

 الشافع . مذهب إلى أحمد اإلمام مذهب من بانتقاله نجا
ف إلفى حتكمفااف ،يدعيفه منهمفا واحد ك  ،ولد ف  -الطرائ  من هذه- اثنان واختصم  أو ناجيفة بنف  مفن اأحفدهمف  ،مغف 

 وأن ناجيفة، بنف  مفن فهفو نجفا إن البحفر فف  ارمفوه :المغفف  هفذا فقفال راسفب، بنف  مفن والثان  ،اآلن نسي  طفاو  بن 

 فهفو ارتفف  يعنف  انطففى :يقولفون  طففاو  بنف  من أ نه راسب، بن  من فهو البحر ف  غر   يعن  ..،دخ  يعن  رسب

ن ،مففنكم  كتففب األسفف  مفف  ألنففه المففرأتين؛ مفف  سففليمان بقصففة تففذكرنا القصففة ذههفف راسففب، بنفف  مففن فهففو وغففر   رسففب وا 

 كبففر   تدعيففه منهمففا واحففد  كفف  ولففد، ففف  تختصففمان التفف  المرأتففان لففه جففا   لمففا خرافففة، أنهففا علففى  الصففح ففف  عنهففا

 نعطيهفا واحفد  فكف  بنصففين نشفقه ،نصفين ونشقه بسكين نأت  قال: الدعو   على تاأصر   أن بعد لهما فقال وصغر ،

 دام مفا ،لهفا هفو قالف : ؟تقفولين مفاذا :للصفغر   فقفال افع ، قال : للكبر   يقول ؟تقولين ماذا اإلشكال، وينته  نص 
 التفف  بينمففا ،أم ليسفف  قطعففا   ،أم ليسفف  هففذه نصفففين يشففق أن بففه اد جفف الففذ  ألن للصففغر ؛ بففه فحكففم ،لهففا هففو يشففق

فف  أنهففا علففى الصففح  ففف  واحففد عنهففا كتففب الحقيقيففة، األم هفف  هففذه أسففه  لفف  يكففن لففم ولففو حفف  يبقففى :وقالفف  ك تمس 

 وبنفو طففاو  بنفو فيفه اختصفم الفذ  الطفف  افهفذ ،-وعفال جف - هللا فهمه الذ  سليمان فهم من وهذا ،ثابتة وه  خرافة،



 تفدل وقفرائن ددد  حكمنفا فيفه أن مف  ،الباطف  مفن الحفق عر  -السالم عليه- سليمان بقضا  فيه ض ق   لو راسب،

  وغيرها. القيافة من حقال صاحب على
 أهلنه أحندكم أتنى إذ» :قنال -وسنلم علينه هللا صنلى- النبي عن الخدري  سعيد أبي عن" ثقفة وهو "المتوك  أبي عن"

 الوضففو  علففى بعضففهم وحملففه الصففال ، كوضففو  «ا  وضننوء» الففوطئين بففين يعنفف  «بينهمننا فليتوضننأ يعننود أن أراد ثننم

 «للصفال  هوضفو  فليتوضفأ» :الحفديث هفذا فف  أخرجفه بمفا خزيمفة ابفن ليفهع ورد الففر ، غسف  به المراد وقال ،اللغو  
 :ال اهريففة وقففال العلففم، أهفف  جمهففور عنففد لالسففتحباب فليتوضففأ واألمففر الجنابففة، يخففف  الصففال  وضففو  أن شففك ود

 قفففول فففف  يفففذكرنا اوهفففذ ،يسفففتحب د وقفففول يجفففب مفففن قفففول بفففين متباينفففة أقفففوال يسفففتحب، د :يوسففف  أبفففو وقفففال يجفففب،

 ويقففول عليففه،  شفف  فففال الميقففا  جففاوز إذا :المسففيب بففن سففعيد يقففول جبيففر، بففن وسففعيد المسففيب بففن سففعيد يدين،السففع

 د :يوسف  أبفو يقفولو  يجفب، :ال اهريفة يقفول هنفا مثف  متباينفة أقفوال ،لفه حف  فال الميقا  تجاوز إذا :جبير بن سعيد
 اسفتدل ادسفتحباب، أحوالفه فأقف  البخفار ، إد مكلهف الجماعفة عنفد مخفر  ثابف  األمر هذا ألن ..،والجمهور ،يستحب

 عليفففه هللا صفففلى- النبففف  كفففان قالففف : -اعنهففف هللا رضففف - عائشفففة عفففن الطحفففاو   رواه بمفففا ادسفففتحباب علفففى الجمهفففور

 هفذا يعنف  "للعفود أنشف  هفإنف" :العلفة بالعلفة، الوجفوب عفدم على خزيمة ابن واستدل يتوضأ، ود يعود ثم يجام  -وسلم

فف  أنففه بعضففهم زعففم قففال: -األحففوذ  عارضففة- العارضففة وففف  عليففه، ا  واجبفف هففذا مثفف  يكففون  فففال لففه أنشفف   بففالمكل ارفق 

 أن يعنف  رو ، ود يكفن لفم لفكذ ففإن بصفحيح، لفي  الطحفاو   إليه بوذه ،هللا يذكر د الجنب كان إذ به أمر منسوخ،
  القرآن. بالذكر لمقصودا كان إذا إد هللا يذكر د الجنب
 سنعيد أبني حنديث عيسنى: أبنو قنال" حفديثهما أخفر  مفن علفى أقف  لفم الشارح: قال وابنه "عمر عن بابال وفي" قال:

 بنن عمنر قنول وهنو" ماجفه وابفن والنسفائ  والترمفذ  داود وأبف  مسلم عند مخر  ذكرنا ما ومث  "صحيح حسن حديث

 يعنود، أن قبن  فليتوضنأ يعنود أن دأرا ثنم امرأتنه الرجن  جنامع إذا قنالوا: العلنم أهن  منن واحد غير به وقال ،الخطاب

 سننيعد "وأبننو األلفف  علففى الففواو بتقففديم  دواد، :ويقففال الففواو، علففى األلفف  بتقففديم د"داو  بننن علنني اسننمه: المتوكنن  وأبننو

 هفو كمفا األنصفار مفن بطنفان  خفدار  وأ خفدر  ،الخزرجف  األنصفار   الخفدر   "سنان بن مالك بن سعد اسمه: الخدري 
 معرو .

 سم. 
  ؟نعم

 ........طالب:.
 لفي  هفذا ألن ،للوجفود بعفدم لي  الذكر عدم يعن  يلزم، د بذكر، لي  الذكر عدم ..،ود ذكر د ذكر ف  ما هذاك د

 نعم. ،تشرعا   ا  تدين يطلبه د أنه عرفنا بنا رفقا   بهذا أمرنا الشارع أن عرفنا إذا ،تصر  العلة لكن بصار ،
 .سم

 طالب:........
 ؟هو وي 

 طالب:........



د الجواز بيان ف  هو إنما هنا يوجد ما ..بعدد ،...ك  من يغتس  يغتس  ؟طيب  مفا مثف  يعنف  يغتسف ، أن األصف  وا 
ا يقال: ت م   }إ ذ  الة   إ ل ى ق م   صفلى- النبف  صفلى لكفن تتوضفأ، الصفال  إلفى  مفق كلمفا أنفه األصف  [المائفد  سفور  (6)] الصك

 نعم. واحد، بوضو  الصلوا  فتحال يوم -وسلم عليه هللا
  .عنك هللا عفا
 :-تعالى هللا رحمه- قال
 :بالخالء فليبدأ الخالء أحدكم ووجد الصالة أقيمت إذا جاء ما :باب
 الصنالة أقيمنت :قنال األرقنم بنن هللا عبند عنن أبيه عن عروة بن هشام عن معاوية أبو حدثنا السري  بن هناد حدثنا

 الصالة أقيمت إذا» :يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول معتس :وقال ،قومه إمام وكان فقدمه رج  بيد فأخذ

 .«بالخالء فليبدأ الخالء أحدكم ووجد
 .أمامة وأبي وثوبان هريرة وأبي عائشة عن الباب وفي :قال
 القطنان سنعيد بنن ويحيى أنس بن مالك روى  هكذا ،صحيح حسن حديث األرقم بن هللا عبد حديث :عيسى أبو قال

 بنن هشنام عنن وغينره وهينب وروى  ،األرقنم بنن هللا عبند عنن أبينه عنن عنروة بنن هشام عن الحفاظ من واحد وغير

 -وسنلم علينه هللا صنلى- النبني أصنحاب منن واحند غير قول وهو ،األرقم بن هللا عبد عن رج  عن أبيه عن عروة
سح أحمد يقول وبه ،والتابعين  فني دخن  إن :وقاال ،والبول طالغائ من شيئا   يجد وهو الصالة إلى يقوم ال :قاال قاوا 

 بنول أو غنائط وبنه يصنلي أن بأس ال :العلم أه  بعض وقال ،يشغله لم ما ينصرف فال ذلك من شيئا   فوجد الصالة

 .الصالة عن ذلك يشغله لم ما
 حففدأ وجففد إذا "بننالخالء فليبنندأ الخننالء أحنندكم ووجنند الصننالة أقيمننت إذا جنناء مننا :بنناب" :-هللا رحمففه- المؤلفف  يقففول
 ذلفك وبعفد  ،شف  يفوتنفا ود النفا ، مف  ونصفل  ونصفبر نتحمف  :يقفول النفا  بعف، عليفه، ويضغ  يدافعه خبثيناأل

 «األخبثفففان يدافعفففه وهفففو ود طعفففام، حضفففر  فففف  صفففال  د» :وغيرهمفففا الصفففحيحين فففف  ثبففف  أنفففه مففف  الحاجفففة، نقضففف 
 مفن يعقف  د بحيفث شفديد هفو مفا منفهو  الخشفوع، يفذهب أنفه األحوال وأق  ،الصال  عن يشغ  هذا أن لكذ ف  والسبب

ذا ،فليصف  صفالته عفن يشفغله لفم ففإذا  ،خفيف هفو مفا ومنفه متوس ، هو ما ومنه ، ش  صالته  صفالته عفن شفغله وا 

  به. فليبدأ
 هففذه ففف  عففذر وهففو يرجفف  ثففم حاجتففه يقضفف  يعنفف  «بننالخالء فليبنندأ الخننالء أحنندكم ووجنند الصننالة أقيمننت إذا» :يقففول

 األخبثفين بأحفد أحف  ثفم طهفار  علفى وهفو المسفجد وذهفب اإلقامفة سفم  أنه اعتبرنا لو يعن  ،الجماعة ترك ف  الحالة

  واجب. ترك  أن  :يقال ما هذا، على المي ما الصال  فاتته ثم ويتوضأ جتهحا ليقض  ذهب ثم يدافعه،
 عنروة: قنال ألرقنما بنن هللا عبند عنن،أبينه عنن عنروة بنن هشنام عنن معاوينة أبنو حدثنا السري  بن هناد حدثنا" قال:

 عفن اللفب ، مفن  شف  ف  توق  قد الضمائر ألن النا  ليؤم "فقدمه رج  بيد" األرقم بن هللا عبد "فأخذ الصالة أقيمت

 أقففرب نففهإ :قلنففا لففو ؟القائفف  مففن رجفف  بيففد فأخففذ الصففال  أقيمفف  قففال: األرقففم بففن هللا عبففد عففن أبيففه عففن عففرو  بففن هشففام

 أن المفتفر، أخفذ؟ الفذ  مفن فأخفذ الصفال  مف يأق األرقفم: بفن هللا عبفد قال األرقم، بن هللا عبد المراد إن :قلنا مذكور؟
 بففن هللا عبففد فأخففذ الصففال  أقيمفف  :عففرو  فففالمراد قففال دام مففا لكففن ،قففوم  إمففام وكنفف  فقففدم  رجفف  بيففد فأخففذ  :يقففول

 اإلمفام، نت فري   أن كثير كان لما وه ر انت ولو "قومه إمام" األرقم بن هللا عبد "وكان" ،النا  ليؤم فقدمه رج  بيد األرقم



 واغتسفف  فففذهب غسفف  عليففه أن فتففذكر الصفف  ففف  فقففاموا ،بففالل فأقففام المسففجد دخفف  -والسففالم الصففال  عليففه- فففالنب 

 الحف  إمفام لكفن كثيفر، النفا  ؟غيفرهو  ينت فر أن يسفتحق النبف  هفذا :يقولفون  النفا  مفن ريفكث قيفامهم، علفى وهم ورج 

 صفحة لكفن يعيفدونها، الصفال  صفح  مفا إذنفه بفدون  الصال  أقيم  لو أنه العلم: أه  بع، قال حتى شأن له الراتب

 مفا ناآل النفا  لكفن ينت فر، تفأخر لوو  باإلقامة أحق فهو عليه اتو افتأ إذا آثمون  أنهم يبقى لكن إشكال، هفي ما الصال 
 تنت رنفف ؛ د أقفم دقيقتفين أو قيقفةد مضفى إذا :للمفؤذن يقفول أن يضففطر اإلمفام تجفد لكولفذ األمفور، هفذه مثف  يطيقفون 

 عشر  يزيد مصح  هبيد والذ  صال ، ف  فهم الصال  ينت رون  خير على أنهم م  الصبر يحتملون  د الجماعة ألن

 هفذا مثف  يطيقفون  د النفا  ذلفك مف  لكفن الفدنيا، مفن خيفر ركعتفين يصل  يتنف  والذ  ع يم، وأجر آية عشرين آيا 

 لففم مففا انت ففر ولففو بدونففه الصففال  فتقففام عليففه يفتففأ  د الشففرع، ففف  شففأن لففه الراتففب اإلمففام  الحفف فإمففام المسففتعان، وهللا
  حقه. من فهذا المأمومين على يشق

 اختلف  اإلمفام أيضفا   وبالمقابف  ..."«الصنالة أقيمنت إذا» يقنول: -وسنلم علينه هللا صنلى- هللا رسول سمعت قال:و "

 اآلن أمفا المسفجد، حفول دائمفا   تجفده للمسفجد المجفاور بيته ف  أو المسجد ف  اإلمام كان حاضرال صرالع  ف وضعه

 مهفرع يفأت  ذلفك دبعف ثفم ثفان  بلفد فف  حف  أقصفى ف  كيلوا ثالثين كيلوا، عشرين المسجد عن وهو يؤذن المؤذن فتجد

 عففن وأبعفد ءففر   ألنفه هفذا كف  حفوادث فف  يتسفبب وقفد المطلوبفة، السفرعة مفن أكثفر سفيارتهب يمشف  صفالته، إلفى يهفرع

 وهللا بيتفففه، فففف  الصفففال  قفففرب لكونفففه يهفففتم مفففا تجفففده الشفففباب الشفففباب، سفففيما د كثيفففر هفففذا فففف  ويتسفففاهلون  مسفففجده،

  المستعان.
 الحاجفة يعنف  "«الخنالء أحندكم ووجند الصنالة أقيمنت إذا» يقنول: -وسنلم عليه هللا صلى- هللا رسول سمعت قال:"

 وهللا أنففا يقففول: النففا  بعفف، ألن لففه؛ أفضفف  وهففذا الصففال ، تففهفات ولففو «بننالخالء فليبنندأ» الحاجففة ا قضفف إلففى إليففه،

 يجفد وبعضفهم هلل، والحمفد النفا  مف  أطلف   ،طلعف قفد والنفا  صفل أو  ةثانيف ارجف  ثفم للخفال  بفروح  أن عل    يصعب

 طالففب أو عففالم إمففا يعنفف  إليففه، يشففار ممففا كففان إذا سففيما د الصففال ، تفوتففه وهففو يصففلون  النففا  أن ففف  تففأثم نفسففه ففف 

 التوجيفه أن مف  الصفال ، كف  أو الصفال  بعف، قضف أو  أجف  ذلفك بعفد ثفم أذهفب أنف  مناسفب هو ما وهللا يقول: علم،

 بعفف، عنففد ا  كثيففر  يحصفف  وهففذا ،الصففال  قبفف  نفسففك وتجهففز األمففر لهففذا تحتففاء أن عليففك نعففم األصفف ، هففو الشففرع 

 جفا  ففإذا األذان بعفد ائ السفو  سيما د الشرب أو األك  من أكثر ذلك بعد ثم خالية، والمعد  مثال   صائم كان إذا النا 

 ،د :يقففول هففذا فمثفف  اإلسففهال، مففن شفف   عنففده يصففير الففدور  إلففى يحتففا  الففدور ، إلففى يحتففا  تجففده لمغففربا لصففال 
 قفد شف   صفالتك مفن تعقف  د أنف  «األخبثفان يدافعفه وهفو ود» أخف  يا د :نقول واحد ، مر  وأطل  النا  م  أصل 

 جفا  مثلمفا الشفرع  التوجيفه لكفن ويتجفاوز، ويسفامح يعففو أن هللا نسأل ،أحيانا   نفعله وهذا ،ش   صالتك من تعق  د

 مففن يسففرع تلقائيففا   اإلنسففان تجففد «والوقففار السففكينة علففيكم ،...تسففعون  وأنففتم تأتوهففا فففال اإلقامففة سففمعتم إذا» :أيضففا   ففف 

 اإلخفالل مف  كلهفا إدراكهفا مفن أفضف  النبفو   األدب امالتفز  مف  الصفال  بعف، إدراك أن شك ود الركعة، يدرك أن أج 

  التوجيه. بهذا
 د وأنفه تسفم ، اإلقامفة أن علفى يفدل «اإلقامفة سفمعتم إذا» قولفه: فف  ...."هرينرة وأبني عائشنة عنن الباب "وفي :قفال
 أهفف  وليعففين  خف الكسفف ، أهف  يعففين هفذا نإ :قائفف  يقفول قففد للنفا ، إعانففة هفذا وففف  المكبفر، ففف  المفؤذن يقففيم أن مفان 

 بيتفأخر؛ سفم  مفا أو سفم  يعنف  كسالن والكسالن ش  ، يدرك د مما أحسن الصال  من ش   يدرك ،أخ  يا الكس 



  زال ومففا بيتففأخر التففأخير عليففه هللا كتففب مففن التبكيففر، علففى يحثففه لففن أبففدا   د ؟التبكيففر علففى بيحثففه سففماعه عففدم ألن

 أفض  الصال  بع، ويدرك ليسم  بالمكبر تقيم كونك لكن ،سم  ما وأ سم  بيتأخر هذا مث  هللا، يؤخره حتى يتأخر

 اإلقامفة أن علفى يفدل «اإلقامفة سمعتم إذا» :قوله وف  انته ، قد بالصال  فإذا دخ  فإذا بالمكبر اإلقامة تترك أن من

  تسم .
 وأبف  الترمفذ  عنفد "انوثوبن" الشفارح عليفه يقف  لفم هفذاو  هرينرة" "وأبني مسفلم عنفد وهفو "عائشة عن الباب وفي" قال:

 .ماجه وابن أحمد عند "أمامة وأبي" داود
  بنحوه. والنسائ  داود وأبو مالك وأخرجه "صحيح حسن حديث األرقم بن هللا عبد حديث عيسى: أبو لقا"

ف مفن واحفد وغيفر القطفان سفعيد بن ويحيى أن  بن لكما رو   هكذا  بفن وحفف  عيينفة وابفن معاويفة بفن كزهيفر اظالحف 

 رواه يعنف  أحفد، األرقفم بفن هللا عبفدو  عفرو  بفين يزيفدوا فلفم األرقفم بفن هللا عبفد عفن أبيفه عفن عفرو  بفن هشفام عن غياث

 بفن هشفام عفن إسفحا  بفن وشفعيب عيفا، بفن كفأن  وغيفره وهيفب ورو   واسفطة، بفدون  األرقفم بفن هللا عبد عن عرو 

 صفرح الفرزا  عبفد ايفةرو  وفف  ،رجفال   هللا وعبفد  عفرو  بفين هفؤد  ففزاد األرقفم، بفن هللا عبفد عفن رج  عن أبيه عن عرو 

 أو بواسطة، ومر  واسطة، بدون  مر  وجهين، على يرويه  و ر ع إن يقال: أن فإما األرقم، بن هللا عبد نم بسماعه عرو 
 .العلم أه  عند معرو  بحث معرو  وهو األسانيد، متص  ف  المزيد من هذا إن يقال:

سنحاق أحمد يقول وبه ،والتابعين -وسلم عليه هللا صلى- بيالن أصحاب من واحد غير قول وهو"  يقنوم ال :قناال وا 

 لنم منا ينصنرف فنال ذلنك منن شيئا   فوجد الصالة في دخ  إن وقاال: البول، أو الغائط من شيئا   يجد وهو الصالة إلى

 أذهففب فففإن  ،عقفف مففا إد صففالته مففن لففه لففي  ألنففه صففالته؛ عقفف  يففذهب لففم مففا الخشففوع، هبيففذ لففم مففا يعنفف  "يشننغله

 صففالته األخبثففين أحففد يففداف  وهففو صففلى إذا ال اهريففة وعنففد ،صففحيحة صففالته سففنة الجمهففور عنففد والخشففوع الخشففوع،

ن ،آثم هو هذا فعلى ،الخشوع يوجبان والغزال  رجب وابن ،باطلة  أهن  بعض وقال" آثم لكنه صحيحة صالته كان  وا 

 كفان بفأن صفالته عفن شفغلهي د كفان إذا يعنف  "ذلنك عنن لهيشنغ لنم منا بنول أو غنائط وبنه يصنلي أن بنأس ال العلم:

 .عليه الوطأ  بشديد لي  خفيفا  
 .سم
  عنك. هللا عفا
 أالموط من الوضوء في جاء ما :باب
 الرحمن لعبد ولد أم عن إبراهيم بن محمد عن عمارة بن محمد عن أنس بن مالك حدثنا قال: قتيبة رجاء أبو حدثنا

 هللا صنلى- هللا رسنول قنال :فقالنت القنذر المكنان فني وأمشي ذيلي أطي  امرأة إني :سلمة ألم قلت :قالت عوف بن
 .«بعده ما يطهره» :-وسلم عليه
 قال أ.الموط من نتوضأ ال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول مع كنا :قال مسعود بن هللا عبد عن الباب وفي :قال

 غسن  علينه يجنب ال أننه القنذر المكنان علنى الرج  يءوط   إذا :قالوا العلم أه  من واحد غير قول وهو :عيسى أبو

 .أصابه ما فيغس  رطبا   يكون  أن إال القدم



 بنن محمند عنن عمنارة بنن محمند عنن أننس بنن مالنك عنن الحنديث هنذا المبارك بن هللا عبد وروى  :عيسى أبو قال

 يقنال بنا عوف بن الرحمن لعبد سولي ،وهم وهو ،سلمة أم عن عوف بن الرحمن عبد بن لهود ولد أم عن إبراهيم

نما ؛هود :له  .الصحيح وهذا سلمة أم عن عوف بن الرحمن عبد بن إلبراهيم ولد أم عن هو وا 
 نقفال   شفاكر حمفدأ :الشفيخ حققفه فيمفا مفعف  الموطنأ" من الوضوء في جاء ما :باب" :-تعالى هللا رحمه- المؤل  يقول

  مففوط المخطوطففة، العتيقففة األصففول ففف  حتففى مففوط  بوطة،مضفف النسففخ وبعفف، موطففأ فعفف م فهففو اللغففة، كتففب عففن
  اب .الخط   قاله الموطو  وأصله ذ ،األ من الطريق ف  يوطأ ما به والمراد مفع ،
 كففان إذا ،نجسففا   كففان إذا تغسفف  أن بففد فففال نفف  فيهففا ورد مففا الرجفف  بخفففه أو بثوبففه أو برجلففه األذ  اإلنسففان وطفف  إذا

 الكفالم وفيفه ،البفاب حفديث فيفه الثفوب الذي  ،اغسله من بد د رطبا   كان إذا لكن لياب ا ينج  د الياب  ،رطبا   نجسا  

ذا يأت ، الذ   بهمفا، ويصفل  الفدلك فيكفف  الخففين هفذين يفدلك يعنف  التفراب، فطهورهما خفيهب األذ  أحدكم   وط وا 

 :يقفول مفن مفنهم بالن ، يكتفى ن  فيه ورد ما لكن ،الما  فيه األص  التطهير ألن تطهيره؛ هذا ألن ؛بخفيه يصل 
 نصفففو  فففف  المسففتفي، هفففو كمفففا غسففلها، مفففن بففد ففففال النجاسفففة وأمففا ،وخفففال  يفففدلك ،النجاسففة دون  هفففو مففا األذ 

  التفصي . من ش   الباب حديث ف  حال ك  وعلى ،الطهار 
 عنن" صفدو   مفدن ال محفز  بفن "عمارة بن محمد عن أنس بن مالك حدثنا قال: سعيد بن قتيبة رجاء أبو حدثنا" قال:

 وفف  "عنوف بنن النرحمن لعبند ولند أم "عن ثقة ،بالنيا  األعمال :حديث راو   ،التيم  الحارث بن "إبراهيم بن محمد

 الولفد لولفد ملفك  هفف ألبيفه، مفال الولفد مفال أن شك ود "عو  بن الرحمن عبد بن إلبراهيم ولد "ألم داود: وأب  الموطأ

 كمفا حميفد  :واسفمها هفذه الولفد أم "قالنت" «ألبيفك لكوما أن » ألبيه يملك وما الولد ألن ألبيه تنسب نهاو وك إلبراهيم،

 الثفوب طفر  ذيلني"" اإلطالفة مفن "أطين  امنرأة يإنن سنلمة: ألم قلنت" مقبولفة صفغير  تابعيفة ،الروايفا  ع،ب ف  جا 

 تنكشف  أن خشفية الثفوب لفةإطا  فف النفا  واسفتأذن ،طفويال   يكفون  أن بفد د المفرأ  ثوب أن ومعلوم ،األر، يل  الذ 

 هفذه «ذارعفا   ترخيفه» :قفال أقفدامنا، تنكشف  إذا   قالف : «شفبرا   ترخيفه» :-والسفالم الصفال  عليفه- النبف  فقفال را ،و الع

 األولفى الجاهلفة تبفر  فف  وقعفن التف  اليفوم نسفا  بخال  التدين، أه  ،ادستقامة أه  ،ادلتزام أه  التحر ، أه  عاد 

  قالوا. ما على العشرين القرن  ليةجاه ذلك إلى وضممنا
ن   }و ال   :قولفففه عنفففد تفسفففيره فففف  القرطبففف  يقفففول ج  نننرك نننر     ت ب  ل يكنننة   ت ب  اه   تبفففر  م فففاهر مفففن [األحفففزاب سفففور  (33)] األ  ول نننى  ال ج 

 إد كلهفا  ؟باألسفوا  يعفر، لف ال ويف  شفو  األسفوا  إلفى اذهفب واآلن الجانبين، من القمي  شق األولى الجاهلية
 هفذا مف  السفيار  ف  تركب أن المرأ  أراد  إذا عاد ان ر ثم الجانبين، من القمي  شق الجانبين، من مشقوقة ندر من

 علفم، طالفب زوجهفا يكفون  وقفد ،الشفرع  العلم إلى تنتسب علم طالبا  من يوجد أنه ألس ا وم  لمستعان،ا هللا الشق

 قالف : «ا  شفبر  ترخيفه» :الرسفول يقفول والصفحابية «قفبلكم ناكف مفن سنن نلتتبع» ذلك وم  علم طالب والدها يكون  وقد

 ،ذراع يسففحب الثففوب هففذا، علففى والنسففا  سففنة ثالثففين مففن قريففب إلففى النسففا  وعهففدنا «ذراع» قففال: أقففدامنا، تنكشفف  ،د
 والمالبف  عارية، كان  لو مما أجم  هاتحت ما ي هر عارية، كاسية رقيقا   ثوبا   تلب  المرأ  تجد البقاع أقد  ف  واآلن

 مففن شففر النسففا  فتنففة بالنسففا ، تكففون  إنمففا والفتنففة ،والعافيففة السففالمة هللا نسففأل  ففاهر ، النففوم غرفففة ففف  كأنهففا الداخليففة

 أمففام لكففن الشففبها ، وهففذه الشففهوا  هففذه أمففام ويثبفف  وكففذا وشففبها  شففهوا  يسففم  النففا  مففن كثيففر األخففر ، الفففتن

 وأعفرا  مناسفبا  فف  ويفذكر إياهفا، هللا حملفه التف  بحفق األمانفة حمف تي أن اإلنسفان فعلفى الثبفا ، يستطي  د النسا 



 جفا  مفا مف  المسفتعان، وهللا ،مشفاهدته عفن فضفال   سماعه يطيق د ب  ،به التحدث اإلنسان يطيق د ش   المسلمين

فف ،المناسففبا  هففذه مثفف  ففف  ابتليفف  عفيفففة مففن وكففم ،وغيففره التصففوير مففن المسففتطير  الشففرور مففن أيضففا    كانفف و  ور ص 

 نسفأل كفوارث ذلفك من وحص  وليها على وضغ  عليها، وضغ  عارية صور  هامع ودبلج  صور  أنها إد مستتر 

  يده. تح  ولمن لنفسه يحتاء أن اإلنسان فعلى والعافية، السالمة هللا
 "القنذر لمكنانا في وأمشي" األر، يلف  الذ  الثوب طر  إلطالةا من "ذيلي أطي  امرأة إني :سلمة ألم قلت :قالت"

 لكنهففا رطبففة أشففيا  أو ذلففك، أشففبه ومففا عمففهأط فضففال  فيففه يكففون  قففدو  رطوبففة، فيففه يكففون  قففد الففنج ، مففن أعففم والقففذر

 مننا يطهننره» :-وسننلم عليننه هللا صننلى- هللا رسننول قننال :فقالننت"  نجفف مففن أعففم وهففو نجاسففة، فيففه يكففون  دوقفف ،طففاهر 
 إذا الرطفب وأن غسفلها، مفن بفد د النجاسفة أن ةيعالشفر  صو ن من المستقر كنل الطاهر ، األماكن من يعن  "«بعده
  بالما . غسلها من بد د فإنه رطبة النجاسة أو ا  نجس شيئا   باشر

 قفال الطفاهر ، األمفاكن مفن بعفده مفا الفذي  يطهفر يعنف  "«يطهنره» :-وسنلم علينه هللا صنلى- هللا رسول قال فقالت:"

 شف  ، منفه بفالثوب يعلفق د ا  يابسف كفان مفا علفى أو يفاب  مكفان على جر فيما هو إنما :يقول الشافع  كان اب :الخط  

 عنفه وسفك  د،داو  وأبفو والفدارم  وأحمفد مالفك اإلمفام أخرجفه والحفديث الغسف ، إد يطهفره ففال رطفب على جر ما وأما

 أنفه جفدناو  إسفناده فف  ن رنا إذا حال ك  وعلى ود،دا أب  شرء ف  سيأت  ما على صالح أو حسن فهو والمنذر ، هو

 عليه. تتاب  أن بد د متابعتها، نم بد د مقبولةال لتابعيةا هذه دإ فيه ما يعن  صالح،
 وهفف عنففه وسففك  داود أبفف  عنففد "مسننعود بننن هللا عبنند عننن البنناب فنني"و  الحففديث شففواهد لففه يعنفف  "البنناب وفنني" :قففال
 قفال ،أالموطف مفن نتوضفأ د -وسفلم ليفهع هللا صفلى- هللا رسفول مف  كنفا :قفال ،الحفاكم وصححه ،ماجه وابن المنذر  و 

 وطفأ ألن ؛نجسا   كان ولو صحيح كالم الموطأ، من أنتوض د الوضو ، يعيدون  د كانوا أنهم بذلك أراد إنما الخطاب :

 د كفانوا أنهفم بفذلك أراد امفإن طفاب :الخ قفال إشفكال، فف  مفا كفالم هفذا الطهفار ، تفنق، د الوضفو ، تنق، د النجاسة
 أصففابها، إذا األذ  مففن إد ين فونهففا ود أرجلهففم يغسففلون  د كففانوا ألنهففم أرجلهففم أصففاب إذا لففىذ  و الوضفف يعيففدون 

 وطففف   مفففن  اإلعفففاد  يلفففزم د الوضفففو ، ن يعيفففدو  د كفففانوا أنهفففم بفففذلك أراد إنمفففا قفففال: ،وتفففأخير تقفففديم شفففو   فيفففه الكفففالم

 أنهم د أرجلهم صابأ إذا لىذ  الوضو  يعيدون  د كانوا أنهم بذلك أراد إنما النجاسة، هذه غس  يجب إنما النجاسة،

 أصابها. إذا األذ  من ين فونها دو  أرجلهم يغسلون  د كانوا
 علينه يجنب ال أننه القنذر المكنان علنى الرجن  وطنيء إذا :قنالوا العلنم أه  من واحد غير قول وهو :عيسى أبو قال"

 علفى الحفديث حمف  والبيهقف  الشفافع ، مفذهب عفن نقلفه تقفدم كمفا "أصنابه منا فيغسن  رطبنا   يكنون  أن إال القدم غس 

 :بففاب المعرفففة ففف  البيهقفف  عليففه وبففوب ،اليابسففة النجاسففة وء  مففن الرجفف  يغسففلون  د كففانوا نهففموأ اليابسففة، النجاسففة
  فيه. تأثر د يعن  تؤثر، د ثوبه عليها يجر وأ برجله يطأها اليابسة النجاسة

 بنن محمند عنن عمنارة بنن محمند عنن أننس بنن مالك عن الحديث هذا المبارك بن هللا عبد وروى  :عيسى أبو قال" 

 بنن النرحمن لعبند ولنيس" غلف  يعنف  "وهنم وهنو سنلمة أم عنن عنوف بنن النرحمن عبند بنن لهنود ولد أم عن إبراهيم

نمنا ،هنود :لنه يقنال ابنن عوف  وسفبق ،الفرحمن عبفدل ولفد أم عفن البفاب حفديث فف  والفذ  "إلبنراهيم ولند أم عنن هنو وا 

 كانف  إذا حفال كف  علفى "الصحيح وهذا سلمة أم عن أم عن عوف بن الرحمن عبد بن إلبراهيم ولد أم عن" توجيهفه

 :قولففه أن إد النجاسففة دون  القففذر علففى يمكنففه ابالبفف وحففديث تغسفف ، أنهففا علففى تففدل كلهففا فالنصففو  رطبففة النجاسففة



 مفن يكفون  كمفا ن يف والت التن يف ، معنفاه بالعفر  لغفة فف  لكنفه نجف ، أو حدث عن يكون  أن إنما التطهير «يطهره»

  ر.يقذ    كان إذا أيضا   الطاهر من يكون  النج 
 نجاسففة،ال يتشففرب د كففان إذا الففدلك فيففه ويكففف  «التففراب فطهورهمففا» الخبففر ففف  جففا  أنففه شففك د للخفف  بالنسففبة الففدلك

 أنهفم عفنهم ذكر ما يعن  كالسكين، مسحه يكف  النجاسة تشربه د الذ  الصقي  الش   نإ اإلسالم: شيخ يقول ولهذا

 ..،أنهفم عفنهم ذكفر ومفا ،فقف  يمسفحونه ..،عفنهم ذكفر ما لكن نج  فوحالمس الدم الذبح، بعد السكاكين يغسلون  كانوا

 نجاسفة وقعف  بالمفا   ريتضفر   شف  علفى قف و  إذا بمسفحه، يكتففى يقفول: قي ،صف ش   على لنجاسةا هذه  وقع فلو

 فف  حيتسفم   اإلسفالم شفيخ ،...شف   علفى وق  إذا بمسحه، يكتفى هذا مث  ،مثال   هىانت خال  غسلته إذا كتاب على

 يففذوب المحفف  تغسفف  تصففن ؟ مففا مففثال   ملففح علففى النجاسففة وقعفف  إذاففف إتففال ، عليففه يترتففب فيمففا  سففيما د ،كثيففرا   هففذا

 يتلففه شف   علفى وقف  لفو لكوكذ اإلمكان، بقدر النجاسة هذه تخف  غس ، دون  غس  يغس  أن ن  ما د لكن ينته ،

 .-هللا رحمه- اإلسالم شيخ رأ  على فيه يتسمح فإنه الما 
 سم.
  .عنك هللا عفا
      :-تعالى هللا رحمه- قال
 التيمم في جاء ما :باب
 عبند بنن سنعيد عنن عنزرة عنن قتادة عن سعيد حدثنا زريع بن يزيد حدثنا الفالس علي بن عمرو حفص أبو حدثنا

 بنالتيمم أمنره -وسنلم عليه هللا صلى- النبي أن -ماعنه هللا رضي- ياسر بن عمار عن يهأب عن أبزى  بن الرحمن

 .والكفين للوجه
 .عباس وابن عائشة عن الباب وفي :قال
 منن واحند غينر قنول وهنو ،وجنه غينر منن عمنار عنن روي  وقند ،صحيح حسن حديث عمار حديث :عيسى أبو قال

 التنابعين منن واحند وغينر عبناس وابنن وعمنار علني مننهم ،-وسنلم علينه هللا صنلى- النبني أصحاب من العلم أه 

سنح أحمند :يقنول وبنه ،والكفنين للوجنه ضربة التيمم :قالوا ،ومكحول وعطاء الشعبي منهم  أهن  بعنض وقنال ،قاوا 

براهيم وجابر عمر ابن :منهم العلم  :يقنول وبه ،المرفقين إلى لليدين وضربة للوجه ضربة التيمم :قالوا ،والحسن وا 
 والكفنين لوجنها :قنال أننه التنيمم فني عمنار عنن الوجه هذا روي  وقد ،والشافعي المبارك وابن ومالك الثوري  فيانس

 ،واآلبننا  المناكننب إلننى -وسننلم عليننه هللا صننلى- النبنني مننع تيممنننا :قننال أنننه عمننار عننن روي  وقنند ،وجننه غيننر مننن
 عننه روي  لمنا ،والكفنين للوجنه التيمم يف -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن عمار حديث العلم أه  بعض ففضعِّ 

 هنو والكفنين للوجنه التنيمم فني عمنار حنديث الحنظلني مخلند بنن إبنراهيم بنن قاإسنح :قنال ،واآلبا  المناكب حديث

 هننو لننيس واآلبننا  المناكننب إلننى -وسننلم عليننه هللا صننلى- النبنني مننع تيممنننا عمننار وحننديث ،صننحيح حسننن حننديث

نما ،بذلك أمرهم -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن يذكر لم مارا  ع ألن ؛والكفين الوجه لحديث بمخالف  فعلنا :قال وا 

 صنلى- هللا رسنول منهعلِّ  منا إلنى فنانتهى ،والكفنين بالوجه أمره -وسلم عليه هللا صلى- النبي سأل فلما ،وكذا كذا

 التنيمم فني -وسنلم عليه هللا صلى- النبي بعد عمار به أفتى ما ذلك على والدلي  ،والكفين الوجه -وسلم عليه هللا

 الوجنه إلنى فعلمنه -وسنلم عليه هللا صلى- النبي علمه ما إلى انتهى أنه داللة هذا ففي ،والكفين الوجه :قال نهأل 



 بنن علني :الثالثنة هنالالء منن أحفن  بالبصنرة أر لنم :يقنول الكريم عبد بن هللا عبيد زرعة أبا وسمعت :قال ،والكفين

 علني بنن عمنرو عنن مسنلم بنن عفنان وروى  :زرعنة أبنو قنال ،الفنالس علني بنن رووعمن الشناذكوني وابنن المديني

 .حديثا  
 عنن حصنين بنن داود عن القرشي خالد بن محمد عن هشيم حدثنا سليمان بن سعيد حدثنا موسى بن يحيى حدثنا

 :وضوءال ذكر حين كتابه في قال هللا إن :فقال التيمم عن سئ  أنه -ماعنه هللا رضي- عباس ابن عن عكرمة
ل وا   س  م   }فاغ  م   و ج وه ك  ي ك  د  وا   :التيمم في وقال [المائفد  سور  (6)] ال م ر اف ق   إ ل ى و أ ي  نح  س  م   }ف ام  ك  نوه  م   ب و ج  يك  ند   سفور  (43)]  و أ ي 

 .[النسا 
 ؟مسحوااف

  كم.أيدي   الطالب:
  ؟التيمم ف  قال

 .كموأيدي   بوجوهكم امسحوا الطالب:
 التيمم. ف  قال: قرأ،ا ،قرأا

وا   :التيمم في وقال الطالب: ح  م   }ف ام س  ك  م   ب و ج وه  يك  د   .[النسا  سور  (43)]  و أ ي 
 د.

  .....وأي بوجوهكم فمسحوا} :التيمم في وقال الطالب:
  كم.وأيدي   وجهكم اغسلوا منصوبة، الوضو  أية كمأيدي  

  نعم. كمي  وأيد الطالب:
  ؟التيمم وأية

  .مكوأيدي   الطالب:
  كم.وأيدي  

وا   :التننيمم فنني قننالو  الطالننب: ننح  س  م   }ف ام  ك  ننوه  ج  ي   ب و  نند  م  و أ ي  ق   :وقننال ،[النسففا  سففور  (43)]  ك  ننار  ننار ق ة   }و السك  ف نناق ط ع وا   و السك

ا ي ه م  د   .التيمم يعني نيوالكف الوجه هو إنما الكفين القطع في السنة فكانت [المائد  سور  (38)]  أ ي 
  والكفان. الوجه هو إنما الكفان، الكفان،
 عنك. هللا عفا
  التيمم. يعني والكفان الوجه هو إنما
  .غريب صحيح حديث هذا :عيسى أبو قال
  .موجود  األوصا  ك  صحيح، غريب حسن حديث هذا

  صحيح. غريب حسن حديث هذا :طالب
  القي : امرؤ يقول القصد، العرب: لغة  ف التيمم "التيمم في جاء ما :باب" :-تعالى هللا رحمه- المؤل  يقول

 وأهلهفففففففففففففا أذرعفففففففففففففا  مفففففففففففففن تيممتهفففففففففففففا
 ج 

 ................................... 
  

 



  والصغر . الكبر   الطهارتين عن والكفين الوجه لمسح الطيب الصعيد قصد :الشرع وف  قصدتها، يعن 
 :قفال وثقفاتهم، المسفلمين أئمفة مفن صفر ،الب الصفيرف  "الفنالس علي بن وعمر  حفص أبو حدثنا" :-هللا رحمه- قال

 عنن" كفذلك السدوسف  مفةدعا بفن "قتنادة عنن" ثقفة وهفو عروبفة، أبف  ابفن هفو سعيد" حدثنا قال: زريع بن يزيد "حدثنا

 عمار عن أبيه "عن مفودهم الخزاع  أبزى" بن الرحمن عبد بن سعيد عن" أيضا   ثقة الخزاع  "الرحمن عبد بن عذرة

 عهفد فف  مكفة، إمفر  ولف  خزاعفة، مفولى أبفز   بفن الفرحمن عبفد أبيفه عن "-وسلم عليه هللا صلى- بيالن أن ياسر بن

 :قفال ،أبفز   بفن الفرحمن عبفد :فقفال ؟مكفة علفى اسفتعمل  مفن الحفارث: بفن لنفاف  قال عمر أن مسلم صحيح ف  عمر
 فف  وموجفود مسفلم، صفحيح فف  دموجفو  هفذه نقلفه بفالفرائ،، عفالم هللا، لكتاب قارئ  إنه قال:  ؟مولى عليهم استعمل 

 علفى يفولى مفولى يعنف  «آخفرين بفه ويضف  أقوامفا   القفرآن بهفذا يرفف  هللا إن» :لحفديث مقدمفة هو لكن ،الكتب من غيره

 فهفذه قفري  مفن تكفون  أن هفال تشفترء التف  العامفة الوديفة هفذه وليس  يولى، نعم ؟ مكة على يولى الموال  من ؟ مكة

 عامة. ليس  خاصة ودية
 ومسفلم: البخفار   روايفة وفف  "والكفنين للوجنه بنالتيمم أمنره -وسنلم علينه هللا صنلى- النبني أن ياسنر بن عمار نع"

 و ففاهر اليمففين، علففى بالشففمال مسففح ثففم ،واحففد  ضففربة األر، بيديففه ضففرب ثففم «اهكففذ بيففديك تقففول أن يكفيففك إنمففا»"

 ووجهه". كفيه
 .البيهق و  الحاكم عند "عباس وابن" البزار عند "عائشة عن الباب وفي" :قال
 أيضفا   وهفو صفالح، فهفو عنفه وسفك  وددا وأبفو أحمفد أخرجفهو  "صنحيح حسنن حنديث مارع وحديث عيسى: أبو قال"

 العلنم أهن  منن واحند غينر قول وهو وجه، غير من عمار عن روي  وقد" اللفظ هذا بغير لكن ،الصحيحين ف  مخر 

 بهفا يفراد إنمفا اليفد وكفون  ن،والكففي للوجفه واحفد  ضربة التيمم كون  يعن  "-والسالم الصالة عليه- النبي أصحاب من

- النبني أصنحاب منن العلنم أهن  منن واحند غينر قنول" المنكفب إلفى ود المرففق إلى د ص المف إلى الرسغ إلى الك 
 الشنعبي منهم التابعين من" واحد غير قول يعن  "واحد وغير عباس وابن وعمار علي منهم -وسلم عليه هللا صلى

سننحاق أحمنند يقننول وبننه والكفننين، للوجننه بةضننر  التننيمم :لواقننا ومكحننول عطنناءو   جمهففور عففن المنففذر ابففن قلففهون "وا 

 المسفألة لكفن جاز، بضربتين تيمم إنف واحد ، ضربة المسنون  :قدامة ابن وقال الحديث، أه  عامة قول وهو ،العلما 

بنراهيم وجنابر عمنر ابنن مننهم العلنم:  أهن بعنض وقنال" واحفد  بضفربة يحصف  إنما واإلتباع باع،إت    مسألة  النخعني وا 

 أيضفا   وفيفه ،ذلفك علفى يفدل مفا جفا  "المرفقين إلى لليدين وضربة للوجه واحدة ضربة التيمم قالوا: البصري  والحسن

م   بالوضففو  التففيمم إلحففا  اإللحففا ، ي ك  نند   وآيففة مقيففد  الوضففو  آيففة أن شففك د وهففذا [المائففد  سففور  (6)] ال م ر اف ننق   إ ل ننى }و أ ي 

 ؟متفى لكفن المقيفد علفى المطلق يحم  أن لجاد وا مقيد ، الوضو  وآية قيد، فيها لي  مطلقة، التيمم آية مطلقة، التيمم
 الوضفو  آيفة بفين وهنفا السفبب، اتحفد ولفو المقيفد علفى المطلفق يحمف  ففال الحكفم فف  اختلف  إذا أمفا الحكفم ف  تفقاا إذا

 مختلف  ففالحكم بفالتراب، وهفذا المفا ب هفذا مسفح، وهذا غس  هذا والحكم الحدث، ببسال السبب، ف  اتحاد التيمم وآية

  فق . الكفين مسح على يدل ما جا  األثر حيث ومن ،التقعيد حيث من هذا المقيد، على المطلق يحم  فال
ي ه م ا  }ف نناق ط ع وا   مطلقففة السففرقة وآيففة مطلقففة التففيمم آيففة أيضففا   نند  وا   :التففيمم وآيففة [المائففد  سففور  (38)] أ ي  ننح  س  م   }ف ام  ك  ننوه  ج   ب و 

م   يك  د   فف  لالخفتال  عليهفا تحمف  د التفيمم آيفة أن وعرفنفا بفالمرافق، مقيفد  الوضفو  وآية ،مطلقة [النسا  سور  (43)]  و أ ي 

 لففىع المطلففق يحمفف  والسففبب الحكففم ففف  يتفقففا أن اإمفف صففور: أربفف  لففه المقيففد مفف  المطلففق العلففم أهفف  عنففد يعنفف  ،الحكففم



 د الوضفو ، آيفة مف  السفرقة آيفةك يعنف  ،اتفاقفا   المقيفد على المطلق يحم  د والسبب الحكم ف  يختلفا أو ،اتفاقا   المقيد
 الحكففم اختلفف  د،  قيففد الوضففو  آيففة ألن المرفففق إلففى السففرقة ففف  تقطفف  مففا يعنفف  ،اتفاقففا   المقيففد علففى المطلففق يحمفف 

  .اتفاقا   فيحم  والسبب
 هفذه فف  المقيفد علفى المطلفق يحمف  د أنفه علفى والجمهفور التفيمم، وآيفة الوضفو  يفةكآ السفبب دون  الحكفم ف  يختلفان

 ففف  كمففا الجمهففور، عنففد المقيففد علففى المطلففق يحمفف  فإنففه السففبب، ففف  اختلفففاو  الحكففم ففف  اتفقففا إذا وعكسففها ،الصففور 

 واحفد الحكفم لكفن  هفار، وهفذا قتف  هفذا  مختلف السفبب القتف ، كففار  ف  الرقبة وتقييد ال هار، كفار  ف  الرقبة إطال 

  للحنفية. خال  الجمهور عند المقيد على المطلق فيحم  اإلعتا  وجوب
 والشفافع  مالفك وأصفحابه، حنيففة وأبفو والشنافعي" المبنارك وابنن ومالك الثوري  سفيان يقول وبه" :-هللا رحمه– قال

 التففيمم»-وسففلم عليففه هللا صففلى- هللا رسففول قففال قففال: رعمفف ابففن بحففديث اسففتدلوا ،قينرفالمفف إلففى :يقولففون  حنيفففة وأبففو

 يفتم ففال ،هوقفف األئمفة وصفحح :حجفر ابفن قفال ،قطن الفدار  رواه «المفرفقين إلفى لليفدين وضفربة للوجه ضربة ضربتان:

 غيففر مففن يعنفف  ،وجففه غيففر مففن والكفففين للوجففه قففال: أنففه التففيمم ففف  عمففار عففن ديثالحفف هففذا رو   وقففد بففه، ادحتجففا 

 هللا صنلى- النبني مع تيممنا قال: أنه عمار عن روي  وقد" قال: ،عمار عن يرو   كثير  طر   من يعن  يرو   طريق
، تطلق ويراد بها إلى المرفق، تطلق ويراد بها إلفى الك  به ويراد تطلق اليد ألن "واآلبا  المناكب إلى -وسلم عليه

هم أنها إلى اآلباء، ومن قال: بفالتيمم إلفى اليد ف   ألمر بمسحفلما جا  اإلى المنكب واإلب ،  المنكب، يعن  نهايتها
عليه الصنالة -ف بعض أه  العلم حديث عمار عن النبي فضعك " ل: مث  الوضو  تمسح إلى المرفقينالمرفقين قا
لفه ومخفال   ف ن أنه معفار، "واآلبا حديث المناكب  ين لما روي عنهفي التيمم من الوجه إلى الكف -والسالم
حننديث عمننار فنني "المعففرو  بففابن راهويففه  "قننال إسننحاق بننن إبننراهيم بننن مخلنند الحنظلنني"لك كمففا مففر كففذولففي  األ

إلنى  -علينه الصنالة والسنالم-النبني  تيممنا منع :وحديث عمار ،حسن صحيح التيمم للوجه والكفين هو حديث
هللا عليننه  صننلى-لننم يننذكر أن النبنني  الحننديث الوجننه والكفننين؛ ألن عمننار  هننو بمخننالف  المناكننب واآلبننا  لننيس

نما قال: أمرهم بذلك -وسلم ألنفه فف  وقف   ؟حجفة، لمفاذا :يعنف  لفو لفم يوجفد لفه معفار، قلنفا "كنذا وكنذا افعلن، وا 
إلفففى  -صفففلى هللا عليفففه وسفففلم-مففف  النبففف   اتيممنففف ؟يففف ا إ، وتيممنففف-عليفففه الصفففال  والسفففالم-التنزيففف  وعهفففد النبففف  

أقو  منه وأصح، قفال:  ما هولقلنا به، لكن هو معار، ب قو  منهلم يعار، بما هو أ يعن  لو ،المناكب واآلباء
نمفا  ،أمرهم بذلك -عليه الصال  والسالم-لم يذكر أن النب   ا  ألن عمار  ؛لي  هو بمخال  لحديث الوجه والكفين وا 

 كتمفر  الدابفة، فعف  هفذا فف  أول األمفر مر لما أصابته الجنابة تمعك تمفر كذا وكذا، عمار ف  أول األ افعلن: قال
صننلى هللا -فلمننا سننأل النبنني " عففد أن يتففيمم إلففى المناكففب واآلبففاءفففال يب -عليففه الصففال  والسففالم-ثففم أرشففده النبفف  

الوجنه والكفنين،  -صنلى هللا علينه وسنلم-أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلنى منا علمنه رسنول هللا  -عليه وسلم
ففدل  "ي التيمم أنه قال: الوجه والكفنينف -وسلمصلى هللا عليه -عمار بعد النبي لي  على ذلك ما أفتى به والد

عليننه الصننالة -ففنني هننذا داللننة علننى أنننه انتهننى إلننى مننا علمننه النبنني "األول  علففى أن هففذه متففأخر عففن صففنيعه
آخفر األمفر مفن فعلهفم الوجفه  هفذا كفان أخفر األمفرين مفن فعلهفم هفذافعلفى  "فعلمه إلنى الوجنه والكفنين ،-والسالم

، وهفو الثابف  -عليفه الصفال  والسفالم-تعليم النب  آلية، والثان  ما انتهوا إليه بمن إطال  اوالكفين، واألول فهموه 
 الناسخ. 



بنن الثالثنة: علني  بالبصرة أحف  من هالالء أر   بيد هللا بن عبد الكريم يقول: لمع "وسمعت أبا زرعة الرازي : قال
ب  حفافظ عنفده الضف وهفلفي  بثقفة،  هلكنف ،اظوهفذا حفافظ مفن الحفف "الشناذكوني"وابنن وهو إمام معفرو   "المديني
قففال: حففدثنا أبففو  سففند الحففديث، جففا  ذكففره ففف الففذ   "سبننن علنني الفننالِّ  ووعمننر " لكففن العدالففة عليففه مففا يؤخففذ ،قففو  
 عنن عفان وروى  :زرعة أبو قال" المسلمين من أئمة الجرح والتعدي إمام من أئمة بن عل  الفال ،  وعمر  حف 

  ."حديثا   علي بن وعمر 
 بنن داود عنن القرشني خالند بن محمد عن هشيم حدثنا قال: سليمان بن سعيد حدثنا قال: ،موسى بن يحيى دثناح"

 إنفه إد عبفا  ابفن مفن اسفتنباء هفذا "التنيمم عنن سنئ  أننه -مناعنه هللا رضي- عباس ابن عن عكرمة عن حصين

 الوضنوء ذكنر حنين كتابنه فني قنال تعالى هللا إن :فقال" التيمم عن سئ  أنه عباس ابن عن" السنة إلى أحالهو  أسنده

ل وا   س  م   }فاغ  م   و ج وه ك  ي ك  ند  وا   :التنيمم فني وقنال [المائندة سنورة (6)] ال م ر اف نق   إ ل نى و أ ي  نح  س  م   }ف ام  ك  نوه  م   ب و ج  يك  ند   (43)] و أ ي 
ق   وقال:  [النساء سورة ار  ار ق ة   }و السك ا ف ناق ط ع وا   و السك ي ه م  ند   إنمنا الكفنين القطنع فني السننة فكنان [المائندة سنورة (38)]  أ ي 

 علفى المطلفق حمف  عفدم هفذا وفف  الرفف ، حكمفه السفنة أو السفنة مفن :الصحاب  قول "التيمم يعني والكفان الوجه هو

ن الحكم ف  لالختال  ذكرنا كما المقيد  السبب. اتحد وا 
 صفحيح حسفن ول:يقف مفا اوكثيفر   والصفحة، والغرابفة الحسن له جم  "صحيح غريب حسن حديث هذا عيسى: أبو قال"

ن تناف  ود  قنال" المسفألة فف  قفود   عشفر بضفعة إلفى األقفوال بلغف  صفحيح حسفن الترمذ  قول ف  ثيرك الكالم كان وا 

 الحسفن فف  يشفترء ألنفه الحسفن؛ وبفين الغرابفة بفين الجمف  فف  اإلشكال "صحيح غريب حسن حديث هذا :عيسى أبو

 الفراو   لهفذا بالنسفبة نسفبية، غرابة الغرابة تكون  أن يمن  ود أخر، وجه من يأت  إنما والغريب ،جهو  غير من يرو   أن

 المسألة. هذه ف   قي ما أخر إلى ،غيره من رو   وأن
 سم.
  .عنك هللا عفا
 :-تعالى هللا رحمه- الماللف قال
 جنبا   يكن لم ما حال ك  على القرآن يقرأ الرج  في جاء ما :باب
 وابنن األعمن  حندثنا :قناال خالند بنن وعقبنة غيناث بنن حفص حدثنا قال: األشج سعيد بن هللا عبد سعيد بوأ حدثنا

 هللا صنلى- هللا رسنول كنان :قنال -عننه هللا رضني- علني عنن سنلمة بنن هللا عبند عن مرة بن عمرو عن ليلى أبي
 .جنبا   يكن لم ما حال ك  على القرآن يقرئنا -وسلم عليه
 هللا صنلى- النبني أصحاب العلم أه  من واحد غير قال وبه ،صحيح حسن حديث هذا علي يثحد :عيسى أبو قال
 :يقنول وبه ،طاهر وهو إال المصحف في يقرأ وال ،وضوء غير على القرآن الرج  يقرأ :قالوا والتابعين -وسلم عليه
سح وأحمد والشافعي الثوري  سفيان  .قاوا 
 "جنبا   يكن لم ما حال ك  على القرآن يقرأ الرج  في جاء ما :باب" :-تعالى هللا رحمه- المؤل  يقول نعم
 وعلفى ا  وقعفود قيامفا   أحوالفه مفن حفال كف  وعلفى د، أو األصفغر الحفدث مفن ا  متطهفر  متوضفأ نكفا سفوا  حفال ك  على

 علففىو  ا  وقعففود ا  قيامفف هللا يففذكرون  الففذين األلبففاب أولفف  صفففة وهففذه ،-وعففال جفف - هللا يففذكر أحوالففه سففائر وففف  جنبففه،

 المسفلم حفر فلي تعفالى هللا كفالم وأفضفلها األذكفار وأع م ،شيئا   يكل  د أنه م  األعمال  أفض من والذكر م،جنوبه



 مفن الع فيم األجفر بفذلك لينفال بفه المفأمور الوجفه على التالو  من ويكثر الذكر، من اإلكثار على العلم طالب سيما د

 -السففالم عليففه- إبففراهيم قففال كمففا للجنففة، غففرا  هفف  الصففالحا  اقيففا الب مففن األذكففار مففن فاإلكثففار -وعففال جفف - هللا
 والتحميفد التسفبيح غراسفها أنو  قيعفان الجنفة أن وأخبفرهم السفالم، منف  أمتك قرأا» :قال -والسالم الصال  عليه- نب لل

 مفا القفيم ابفن منهفا ذكفر تحصفى، د الفذكر وفوائفد يعنف  ،جفدا   كثير  نصو  الذكر فض  ف  وجا  «والتكبير والتهلي 
  .الصيب الواب  كتابه أول ف  فائد  مائة من يقرب
 حكمهفا وفف  ،الجنابفة حفال إد يسفتثن   لفم "جنبنا   يكنن لنم منا حنال كن  علنى القنرآن يقرأ الرج  في جاء ما :باب" يقول:

 غيناث بنن صحفن "حندثنا قفال: ثقفة، الكفوف  "األشنج دسنعي بن هللا عبد سيعد أبو حدثنا" قفال: تقدم، ما على الحي،

 أبني وابنن األعمن  حندثنا" أيضفا   ثقفة مهفران بفن سفليمان "األعم  حدثنا :قاال" ،أيضا   ثقة كون الس   "خالد بن وعقبة

 هللا عبند "عنن الكفوف  الجملف ، ثقفة "منرة بنن وعمنر  عن" الحفظ بسو  رم  أنه إد الفقيه الرحمن عبد بن محمد "ليلي
 كن  علنى" إيفاه قرئنفاوي القفرآن يعلمنفا القنرآن" يقرئننا -وسلم عليه هللا لىص- هللا رسول كان قال: يعل عن سلمة بن

 أو منفه كانف  سفوا  حفال كف  وعلفى "جنبفا   نكن" رواية: ف  أنه وتقدم "جنبا   يكن لم ما"  متوض غير أو  متوض "حال
 يفذكر -وسفلم ليفهع هللا صفلى- هللا رسفول كفان" :عائشفة لحفديث مخصف  وهفو ،القفرآن ا  قفر  مفن مانعة الجنابة منهم

 للقرآن. بالنسبة بالجنابة خا  هذاو  عام فهو "أحيانه ك  على هللا
 بفن هللا عبفد إد فيفه مفا جيفد وسنده ه،ماج وابن والنسائ  وددا أبو رجهوأخ "صحيح حسن حديث هذا عيسى: أبو قال"

د توب  لكنه رتغي المراد سلمة   عليه. المعول لي  ألعم ا م  مقرون  لكنه الحفظ سي  أيضا   ليلى أب  ابن وا 
 "وضنوء غينر على القرآن يقرأ قالوا: والتابعين -وسلم عليه هللا صلى- النبي أصحاب من واحد غير قال وبه" قال:
 أن لفه يجفوز "طناهر وهنو إال المصنحف منن يقنرأ ال" لكنفه طهفار  غير على وضو ، غير على قرأي ا  حاف  كان إذا يقرأ
 الثنوري  سنفيان يقنول وبنه" متوضف  أ  طفاهر وهفو إد المصفح  ف  يقرأ د كنهل ،المصح  يم  أن غير من يقرأ

سحاق والشافعي  أحفد يحمف  ود :الموطفأ فف  وقفال طفاهر، إد القفرآن يمف  د أنفه كلهفم األئمفة ،ومالفك حنيففة وأبفو "وا 

 علففى هففذا لكففي ،ا ففف  ود الجلفد ورا  مففن ود المصففح  يشففي  مففا يعنف  طففاهر، وهففو إد وسففاد  ود القتففهعب المصفح 

 لفو هفذا فعلفى القفرآن، فيهفا التف  األورا  يمف  د ،نالقفرآ يمف  د هأنف المقصود نإ يقول: من ومنهم مالك، اإلمام أ ر 
 سفعد  بفن تفسفير علفى أو أق  أو العشر يعادل الصفحة ف  آنالقر  يعن  كثير، ابن تفسير م  مطبوع المصح  كان

 أو التفاسفير هذه ف  قرأي   ،قليال   النص  من أق  يعادل والقرآن الجاللين تفسير لىع أو ،مثال   الرب  يعادل والقرآن مثال  
د الجاللين تفسير مع  :تقول الكتاب حمل  إذا يعن  ؟يقرأ د  مفن تقفرأ هفذا فعلفى ،الجاللفين تفسفير مصح ؟ مع  وا 

 يفدك تضف  د أن المقصفود وز،المبفر  المتتفاب  هللا كفالم تمف  د يعنف  المصفح ، تمف  ود طهفار ، غير من التفاسير

 بففن محمففد بففن بكففر أبفف  بحففديث األئمففة  هففؤد اسففتدل ،-هللا شففا  إن- يضففر مففا لحجمففه بالنسففبة وأمففا الحففرو ، علففى

 إد القفرآن يمف  أدو » :وفيفه الفيمن أهف  إلفى كتفب -وسفلم عليفه هللا صلى- البن  أن جده عن أبيه عن حزم بن وعمر 
 يسفتغن  مشفتهر العلفم أهف  عنفد مشفهور حفديث وهفو بفه عملفوا ،العلم أه  عند ولبالقب متلقى لكنه مرس  وهو «طاهر

ننه   }الك  تعففالى: بقولففه أيضففا   اسففتدلوا البففر، عبففد ابففن هقالفف إسففناده عففن بشففهرته ون   إ الك  ي م س  ننر   [ةالواقعفف سففور  (79)] ال م ط هك
 ددلتفه فف  يعنف  إشفكال هفيف مفا فهفذا القفرآن ىإلف يعفود كفان ففإن المحففوظ، وحلفال إلفى أو آنالقفر  إلفى مسهي د والضمير

ن المراد، على  قفال كمفا طفاهر، إد القفرآن يمف  د أنفه علفى يفدل أيضفا   فهفذا ظو المحفف اللفوح إلفى الضمير عود كان وا 



 مف  مفن المالئكفة منف  إذا مطهفرون، وهفم المحففوظ اللفوح مف  مفن المالئكفة منف  إذا يقفول: تيميفة، ابفن اإلسالم شيخ

 غيفر مفن غيفرهم يمسفه ففال ،يتصف  لم ممن غيرهم يمسه د يعن  المطرون  إد يمسه د مطهرون  وهم حفوظالم اللوح

 تيميففة، ابففن اإلسففالم شففيخ قففرره وهففذا أولففى، بففاب مففن المتطهففر غيففر قبفف  مففن المصففح  مفف  يمنفف  نفلففئ المتطهففرين

 يكفون  أد شفريطة متوضفئ ا يكفن لفم ولفو قلفب  هفر عفن يقفرأف القرا   وأما ،متوض  أد يمسه د المصح  أن مرجحفال

 .ا  حائض ود جنبا  
 .سم
  عنك. هللا عفا
 :-تعالى هللا رحمه- قال
 األرض يصيب البول في جاء ما :باب
 بنن سنعيد عنن الزهنري  عنن عييننة بنن سنفيان حندثنا :قناال المخزومني النرحمن عبند بن وسعيد عمر أبي ابن حدثنا

 جننالس -وسننلم عليننه هللا صننلى- والنبنني المسننجد أعرابنني دخنن  :قننال -عنننه هللا رضنني- هريننرة أبنني عننن المسننيب

 :فقنال -وسنلم علينه هللا صلى- النبي إليه فالتفت ،أحدا   معنا ترحم وال ومحمدا   ارحمني اللهم :قال فرغ فلما فصلى
 :-وسنلم علينه هللا صنلى- النبني فقنال ،النناس إلينه فأسنرع ،المسنجد فني بنال أن يلبنث فلنم «واسنعا   تحجنرت لقند»
 .«معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم إنما» :قال ثم «ماء من دلوا أو ماء من سجال   عليه أهريقوا»

 بنن هللا عبند عنن البناب وفني :قنال ،هنذا نحنو مالنك بنن أننس عنن سنعيد بنن يحيى وحدثني :سفيان قال :سعيد قال

 .األسقع بن وواثلة عباس وابن مسعود
سنح أحمند قنول وهنو ،العلنم أه  بعض عند هذا على م والع ،صحيح حسن حديث وهذا :عيسى أبو قال  وقند ،قاوا 

  الوضوء. كتاب آخر هريرة أبي عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزهري  عن الحديث هذا يونس روى 
 فني جاء ما :باب" :-هللا رحمفه- يقول الطهار ، ابو بأ من الوضو  أبواب من باب أخر ف  :-تعالى هللا رحمه- يقول

 منهفففا متفاوتفففة، والنجاسفففا  غسفففلها، يجفففب فإنفففه تصفففيب مفففا أصفففاب  إذا النجاسفففة أن معفففرو  "ألرضا يصنننيب البنننول

 ،ثالثفا   يغسف  مفا ومنهفا ينضح، ما ومنها ،مر  يغس  ما ومنها الكلب،  و ول ف  كما سبعا   تغس  الت  المغل ة النجاسة
 علفى أحفد بفال إذا بفول األر، علفى  وقف إذا ؟األر، يصفيب البفول عفن فمفاذا ،تقفدم مفا علفى بفالتراب يفدلك ما ومنها

  .بالما  كاثري   البول هذا أن على يدل ما الباب حديث فف  األر،
 عننن عيينننة بننن سننفيان حنندثنا قنناال: المخزومنني الننرحمن عبنند بننن وسننعيد عمننر أبنني ابننن حنندثنا" :-هللا رحمففه- قففال

 واحففد األعرابفف  "لمسننجدا أعرابنني دخنن  قننال: -عنننه هللا رضنني- هريننرة أبنني عننن المسننيب بننن سننعيد عننن الزهننري 

 هنففا لكنففه ،إليففه نسففبي   ثففم مفففرده، إلففى الجمفف  يففرد أن فيجففب ،شففاذ  العلففم أهفف  يقففول كمففا الجمفف  إلففى والنسففبة ،األعففراب

 مفنهم، واحفد هو إنما باألعرا إلى نسبة وليس  ،منهم الواحد واألعراب  جم  األعراب البادية، ناكس باألعراب  المراد

 الخويصففر  ذو وقيفف : حصففن، بففن عيينففة وقيفف : حففاب ، بففن األقففرع :فقيفف  سففمها ففف  اختلفف  دوقفف المسففجد أعرابفف  خفف د

 السفنة هف  كمفا األعرابف  هفذا "فصنلى" الحفال اوو  واو الف "جالسنا   -وسنلم علينه هللا صلى- والنبي" اليمفان  أو التميم 

 معننا تنرحم وال  ا  ومحمند رحمننيا اللهم قال: فرغ فلما فصلى" غلظالم   سيما د النه  وق  غير ف  المسجد دخ  لمن

 ألنففه ؛د النصففيب، قفف  الطففالبون  كثففر إذا المخلففو   عنففد مففا مثفف  -وعففال جفف - هللا عنففد مففا أن ني فف وهففو أعرابفف  "أحنندا  



 أخففرهم الجنففة ويفدخ  النففار مفن يخففر  الجنفة يففدخ  مفن خففرآ كفان إذا ،د ،الجنففة بفه ضففاق  كلهفم الخلففق رحفم لففو ي فن

 بهفذا، يفرح نعم :فيقول الدنيا؟ ف  ملك أع م ملك مث  لك يكون  أن أتحب :له فيقال مان األ به يقفتض تمن له: يقول

 جفا هم لفو يعنف  ا "ومحمد ارحمني" اثنين إد تأخذ ما الجنة أن  ن اهذ أمثاله، عشر  إلى ومثله ومثله مثله لك :فيقال

 فلنم «واسنعا   تحجنرت لقند» :-والسالم الصالة عليه- النبي له فقال" جهله من ضاق  راب  جا هم لو ضاق ، ثالث

 مففا المسففاجد منكففر، هففذا ألن ؛الصففحابة إليففه أسففرع "إليننه فأسننرعوا المسننجد، فنني بننال أن" األعرابفف  الرجفف  هففذا "يلبننث
 وتن يفهففا ببنائهففا أمففر التفف  لمسففاجدا لففه بنيفف  مففا مقتضففى ينففاف  فففالبول ،والصففال  هللا لففذكر  يففبن إنمففا لهففذا؛ بنيفف 

 المسفجد ألن هف  ؟لمفاذا «تزرمفوه د» قفال: -والسفالم الصفال  عليفه- ففالنب  ،األصف  هفذا على ا ا  بن زجروه وتطيبها،

نما ،د األمر؟ لهذا مح   فف  تكفون  أن مفن بفدد   ،النجاسفة انتشر  بوله تمام قب  يقوم أن إلى واضطر زجر إذا ألنه وا 

 النبني فقنال" «تزرموه د» فقال: ثيابه، ويلوث بدنه ويلوث أماكن، ف  تنتشر عليها والسيطر  غسلها يمكن احدو  مكان

 أرا  صففبه، يعنفف  المففا  أرا  مففن يعنفف  أهريقففوا ،صففبوا «منناء مننن سننجال   عليننه أهريقننوا» :-والسننالم الصننالة عليننه-

 دلنو أو» مفا  مفن ،مفا  المفنن الفدلو هفو سفجال   عليه أهريقوا هنا والمبدل البدل بين ويجم  بالها ، الهمز  تبدل وهرا 

 مسفهلين، يعنف  ميسفرين بعثفتم «معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم إنما» قال: ثم" ما  من دلو شك، يعن  «اءم من

 يجففوز د الشففريعة ففف  يسففر فيففه فمففا النصففو ، تحتملففه فيمففا وهففذا النففا ، علففى مشففددين يعنفف  معسففرين تبعثففوا ولففم

 أن بفد د بفالتحريم الفن  جفا  ،نف  أمفة إتبفاع، مفةأ فاألمفة فيفه، التسفهي  يجفوز د تشديد فيه ما أن كما فيه، التشديد
   جفففا  فيمفففا التيسففير إلفففى اإلنسففان يميففف  والتيسفففير التشففديد يحتمففف  الففن  يحتملفففه فيمفففا لكففن منفففه، ويمنفف  هفيففف يشففدد

 تضفي  أنهفا هفذا معنفى لفي  لكفن ه،غلبف إد أحفد الفدين يشفاد ولفن يسفر، والفدين النفا ، على يسه  بتسهيله النصو 

 لفي  كلف الم   أيسرهما، أختار إد أمرين بين خير ما -والسالم الصال  عليه- النب  أن على بنا  هللا حدودو  هللا أوامر

ود   }ت ل نك   ينتهف  أن وعليفه يفأتمر أن عليفه ،خيفر  لفه ليسف  أمفرا   ورسفوله هللا قضفى إذا خيفر ، له  يسل خيار، له ند   للاِّ   ح 
ب وه ا  ف ال   ر  وه ا  ال  }ف    [البقر  سور  (187)] ت ق   عنفدها؛ الوقفو  مفن بفد د الحفدود ذههف أن المقصود [البقر  سور  (229)] ت ع ت د 

 يعنفف  اإلباحيففة، مففن  شفف  إلففى مطيففة واتخففذ  هففذا، زماننففا ففف  بكثففر  تطلففق أمففور هففذه والتعسففير التيسففير مسففألة ألن

 يجففوز د الحففالل نعففم حففرام،و  لحففال تكففالي  ديففن فالففدين للنففا ،  تضففلي هأنفف شففك د هففذا واجففب، تففرك أو حففرام تحليفف 

 قنال :سنعيد قنال" مسفلم إد الجماعفة عنفد مخفر  لحفديثا وهفذا تحليلفه، يجفوز د الحرام أن كما ميسرين، بعثتم تحريمه

  الصحيحين. ف  حديث وهو "هذا نحو مالك بن أنس عن سعيد بن يحيى وحدثني سفيان:
 والبففزار يعلففى أبففو أخرجففه "عبنناس بنننوا" يعلففى أبفف  عنففد "مسننعود بننن هللا عبنند عننن البنناب وفنني" :-هللا رحمففه- قففال

 .األسق  بن واثلة ،موتا   الصحابة خرآ األسق  بن واثلة "األسقع بن وواثلة" والطبران 
  ......طالب:...

 .المسند ف  أحمد واإلمام ماجه ابن عند حديثه هذا األسق  بن واثلة غيره، هذا د الطفي ، بن عامر واثلة أبو هذاك
 أهن  بعنض عنند هنذا علنى والعمن " تقدم كما ا  مسلم إد الجماعة خرجهأ "صحيح حسن حديث وهذا عيسى: أبو قال"

سحاق أحمد قول وهو العلم،  إد التطهيفر هذا يكون  فال ما ، من سجال   عليه أهريقوا بالما ، إد التطهير يكون  فال "وا 
 األر، زكففا » :بحففديث واسففتددلهم حنيفففة، ألبفف  فففا  خال بالشففم ، ،بففالريح بالجفففا ، األر، تطهففر د يعنفف  بالمففا ،

 غسففلها مففن بففد فففال التلخففي ، ففف  حجفر ابففن ذلففك قففرر كمففا لففه، أصف  د ضففعي  حففديث لففه، أصفف  د حففديث «يبسفها



 المففا  بصففب يكتفففى إنمففا اإلنففا  غسفف  أو المتففاع وغسفف  لثففوب،ا غسفف  مثفف  الغسفف  ولففي  الحففديث، ففف  جففا  مففا علففى

  عليها.
 لفو ضفعي ، بفذلك والحفديث التفراب نقف  يشفترء ود بالمفا ، بالمكفاثر  النجسفة األر، تطهيفر علفى  دليف الحفديث وف 
 يكفف ، هالأسفف إلى الما  ينزل هأن بحيث رخو  األر، كان  إن :يقولون  الحنفية يعن  الما ، صب عن به لكتف  ثب 

ن  بنقف  د مفا ،لل معفين نف  والحفديث ما ، إلى نحتا  ما التراب نقلنا إذا التراب، ونق  حفرها من بد د صلبة كن  وا 

  أعلم. وهللا ،بغيره ود بالريح ود بالشم  د المطهرا ، من بغيره دو  بالجفا  ود التراب
 أجمعين. هبحوص آله وعلى محمد نبينا ورسوله، عبده على وبارك وسلم هللا وصلى


